


 Propozice

     Okresní kolo v přespolním běhu

Pořadatel: OR AŠSK ČR – Trutnov p.s.

Technické zajištění: ŠSK ZŠ Komenského Trutnov a OLFIN Car Ski team Trutnov

Termín: úterý 2. října 2018

Místo konání: Trutnov - Paradráha (městský lesopark)

Prezence:                  V závodní kanceláři (v místě startu) 8,15 – 9,15hod!!! 

Věkové kategorie: III. H, D = [2005 -  2007]  
IV.    H, D = [2002 – 2005]
V. H, D = [1999 - 2003]

Délka tratí: III. H – 1,5 Km D – 1,5 Km
IV. H – 3,0 Km D – 1,5 Km
V. H – 4,5 Km D – 3,0 Km

Družstva: Za školu může startovat pouze jedno max. 6 členné družstvo v kategorii

Hodnocení: Pro družstvo bodují 4 nejlépe umístění závodníci.
Při stejném počtu bodů rozhoduje umístění 4. člena družstva.

Příspěvek účastníků:  členové AŠSK 100,- Kč, nečlenové AŠSK 200,-Kč
                                               
Bezpečnost účastníků:
1. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající škola (viz. Vyhláška MŠMT
ČR č. 55/2005 § 7, odst. 2.)
2. Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám; účastníkům se 
doporučuje, aby uzavřeli individuální pojištění.



3. Po celou dobu soutěže zajišťuje vedoucí družstva uvedený na přihlášce. Musí být starší 18 let 
 a musí být v pracovně právním vztahu s vysílající školou.
  
Rámcový časový program:
8.15 – 9.15 prezentace, oprava startovní listiny
9.15 – 9.25 nástup družstev, výklad trati
9.30 start prvního závodu
12.30 vyhlášení výsledků

Přihlášky:
Jmenovité přihlášky nejpozději do čtvrtka 27.9.2018 do 12 hod
na e-mail: plechac@zskomtu.cz 
Později došlé přihlášky nebudou přijaty, družstvo nebude do soutěže zařazeno                            
Originál přihlášky (vzor č. 1) odevzdejte při prezentaci. Musí být řádně a úplně vyplněna.
Bez odevzdání přihlášky nebude moci družstvo startovat.
Kontakt:
Mgr. Zdeněk Plecháč
ZŠ Komenského Trutnov 
Trutnov 541 01
e-mail: plechac@zskomtu.cz

Finanční zajištění: Družstva startují na vlastní náklady.

Postup: Do krajského kola postupuje první a druhé družstvo z každé kategorie, ale pouze kat. IV. a 
V. může na krajském kole bojovat o republikové finále. 

Ceny: Družstva na 1-3 místě obdrží věcné ceny, všechna družstva diplomy.

Protesty: Do 30 minut po vzniku příčiny pouze písemně. Vklad 300,- Kč při zamítnutí propadá.

Soutěžní komise: Hlavní rozhodčí, ředitel soutěže, zástupce vedoucích družstev.

Popis trati:
Trať vede po loukách a lesních cestách.  

Různé:
Družstva jsou povinna zúčastnit se společného zahájení a zakončení soutěže.
Každý účastník musí mít kartu pojištěnce.
Startovní čísla si vyzvedne vedoucí družstva.
Pozor letos provizorní podmínky – oprava budovy...

 Mgr. Zdeněk Plecháč               Jiří Skuček Mgr. Oskar Šretr
     ředitel soutěže                      předseda OR AŠSK                   hlavní rozhodčí


