Příloha č. 01

XII. ROČNÍK PLAVECKO – BĚŽECKÝ POHÁR
STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2013
Plavecko – běžecký pohár je soutěží pro žáky základních škol, speciálních škol a víceletých gymnázií
příslušných ročníků ve Středočeském kraji
- podpora a rozvoj základních přirozených lidských dovedností
- prevence proti dětské kriminalitě a závislosti na drogách
- využití volného času
VYHLAŠOVATEL:

Středočeský kraj

KOORDINÁTOR PROJEKTU: Odbor školství, mládeže a sportu
STATUT:

Plavecko - běžecký pohár Středočeského kraje pro žáky
základních škol, speciálních škol a víceletých gymnázií
příslušných ročníků

- krajské finále
DATUM KONÁNÍ :

29. 5. 2013

MÍSTO KONÁNÍ:

Městský bazén Čelákovice, Sady 17. listopadu

ŘEDITEL SOUTĚŽE:

Eva Bukačová

PREZENCE:

9.30 hodin – Městský bazén Čelákovice

ZAHÁJENÍ:

10.00 hodin

PŘIHKLÁŠKY:

do 24. května 2013 na adresu – bukacka@seznam.cz
tel. 603/724237, fax:326/995959

KATEGORIE:

A
B
C

4. – 5. třída chlapci
6. – 7.
8. – 9.

4. – 5. třída
6. – 7.
8. – 9.

D
E
F

4. – 5. třída dívky
6. – 7.
8. – 9.

rok narození 2003, 2002, 2001
2001, 2000, 1999
1999, 1998, 1997

V každé kategorii mohou startovat :
Žáci příslušné třídy a roku narození, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně.
DISCIPLÍNY:

plavání, běh po sobě jdoucí
kategorie A, D
kategorie B, E
kategorie C, F

plavání 50 m
100 m
100 m

běh 500 m
1 000 m
1 000 m
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PRAVIDLA:

- plavání, běh po sobě jdoucí – odpočinek mezi oběma disciplínami
- start do běžeckého úseku bude proveden Guendersenovou metodou
- žáci splňují podmínky příslušné třídy a roku narození

CENY:

- první tři závodníci v kategorii obdrží medaile
- všichni závodníci obdrží účastnické odznaky a budou zařazeni do
slosování /tombola/
- vítěz každé kategorie krajského závodu obdrží pohár a triko
přeborníka Středočeského kraje

CESTOVNÉ: bude hrazeno pouze ve výši přidělených finančních prostředků a po

předložení jízdenky nebo vytištěné verze jízdného z internetu,/IDOS/,
která bude potvrzena ředitelstvím ZŠ nebo gymnázia.

KÚ SK: Mgr. Lenka Škopová, tel. 257 280 196, e-mail: skopova@kr-s.cz , fax: 257 280 588

