Asociace školních sportovních klubů České republiky

PROPOZICE
Okresní kolo ve středoškolském atletickém poháru
kat. V. D + H

25. září 2019

Trutnov + Náchod

Pořadatel:

Z pověření OR AŠSK ČR p. s., technicky zajišťuje
OR AŠSK ČR Trutnov p. s. + atletický oddíl Loko Trutnov

Termín konání:

25. září 2019

Místo konání:

Atletický stadion, Na Lukách 466, Trutnov

Soutěž:

Kat.“ B„ vyhlášená MŠMT ČR – projekt EXELENCE

Věk. kategorie:

V. - střední školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
1. – 4. ročník. (viz věkové kategorie v termínovém kalendáři)

Počet
startujících:

V jednom družstvu je nejvíce 12 závodníků stejné školy. Družstvo vede
jeden vedoucí. Každý jednotlivec může startovat maximálně ve 2
disciplínách a štafetě. V disciplíně mohou startovat maximálně 3
členové 1 týmu + 2 štafety.

Disciplíny:

Běh - 60 m D + H, 200 m dívky, 400 m chlapci
Vytrvalost - dívky 800 m, chlapci 1500 m
Skok vysoký, skok do dálky – D + H
Vrh koulí - (dívky 3kg, chlapci 5 kg)
Štafeta – 4 x 200 m D + H

Bodování:

Programem Atletická kancelář 2.
Za družstvo bodují 2 nejlepší závodníci družstva v každé disciplíně a 1
štafeta.
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na
informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové
stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na
www.orassktrutnov.cz.

Přihlášky:

Podávají školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz),
a to od 7. 9. 2019 do 24. 9. 2019 do 18. 00 hodin.
Soupisku na správném předtištěném formuláři (vzor č. 1) vyplněnou na
Pc, potvrzenou ředitelem školy, řádně tj. úplně vyplněnou odevzdá
vedoucí družstva při prezenci v závodní kanceláři. Před zahájením
závodů není přípustné upravovat a doplňovat soupisku. Každá změna
musí být potvrzená ředitelem školy!!!!!

Přihláška musí obsahovat přesný tj. úplný název školy (bez zkratek), IČO,
kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon, e-mail), přesná jména žáků
– vyplněná na PC!!!!!!!!!!
Postup:

První družstvo (Trutnov, Náchod) má právo startovat v krajském finále
+ 3 družstva s největším počtem bodu z okresních kol
z Královéhradeckého kraje.

Časový pořad:

8.30 – 9.00
9.30
9.40
9.45
13.00

prezence družstev v závodní kanceláři.
porada vedoucích
nástup družstev, zahájení
zahájení závodů
zakončení závodů nástupem družstev a vyhlášení

Časový pořad disciplín: (předběžný)
09: 45 60 m D
výška D
10:00 60 m H
10:20 800 m D
10:40 1500 m H
10:50 výška H
dálka D
11:10 200 m D
11:30 400 m H
11:45 4 x 200 m D
12:00 4 x 200 m H

dálka H

Koule 5kg H

koule 3kg D

Příspěvek účastníků: Není stanoven
Finanční náležitosti: Poskytuje se úhrada jízdného hromadným dopravním prostředkem
s výjimkou MHD. (jednosměrná jízdenka s datem odpovídajícím
konání soutěže. Případně hromadné jízdenky musí být zřejmé, za jaký
počet účastníků, je hrazena).
Na základě Výměru MF ČR č.02/2018 platí od 1. 9. 2018 změny
v Tarifu IDOS, které se týkají dětí, žáků, studentů a seniorů starších
65 let. Je žádoucí, aby vedoucí družstev toto výrazné finanční zvýhodnění jízdného při účasti na soutěžích plně využívali.
Dozor nad žáky:

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu turnaje
vysílající škola pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.
(Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2)

Zdravotní zabezpečení
a úrazové pojištění: Účastníci akce nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám. VV
AŠSK ČR doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální úrazové
pojištění. Za zdravotní způsobilost žáků odpovídá vysílající škola

B/ Technické ustanovení
Vysílající organizace: Garantuje, že zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci byli
informováni o poskytnutí osobních údajů potřebných pro účely
organizování soutěží a přehlídek – dispozici https://soutezekhk.cz.třetím osobám v souladu s článkem 6 odst.1písm. f) GDPR
Podmínky účasti:

Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR.
V družstvech mohou startovat pouze žáci příslušné školy s věkovým
omezením, zapsaní na soupisce potvrzené ředitelem školy. Sportovci
musí mít sebou kartičku zdravotní pojišťovny. Družstva jsou povinna

účastnit se zahájení a zakončení turnaje. Při nedodržení této podmínky
budou hodnocena mimo pořadí.
1) Družstvo je složeno z žáků jedné školy
2) Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.
Soutěžní komise:

ředitel soutěže, zástupce účastníků, hlavní rozhodčí

Protesty:

Písemně do 20 minut po skončení utkání řediteli soutěže, s vkladem
300,- Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá.

Rozhodčí:

rozhodčí zajistí pořadatelé

Ceny:

Každé družstvo obdrží diplom. Družstva na 1-3. místě věcné ceny

Různé:

Pitný režim účastníků bude zajištěn.
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní
plochu na atletickém stadionu.
Šatny jsou k dispozici v prostorách tribuny, slouží pouze k převlečení.
Za odložené věci pořadatel neručí.

Dozor starší 18 let u jednotlivých družstev zodpovídá za zajištění osobních věcí členů.

Trutnov 6. 9. 2019
Jiří Skuček
Předseda OR AŠSK ČR TU

Bc. Petr Musil
ředitel soutěže

