Propozice k přeboru žactva ZŠ a SŠ v přespolním běhu
KRAJSKÉ KOLO V PŘESPOLNÍM BĚHU DRUŽSTEV ZŠ a SŠ
Termín:
úterý 14.10. 2014 v 9:30 hod kat.IV. aV. (POZOR na změnu termínu oproti
původně plánovanému!!)
Místo:

start na atletickém Stadionu Kolín Borky (Brankovická 979)

Pořadatel:

OR AŠSK Kolín, DDM Kolín a atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Délka tratí:

IV. 1500 a 2850 m, V.kat. 2850m a 4400 m

Startují:

vítězné školy z jednotlivých okresů

Přihlášky:
Soupisky v excelovském souboru ve formátu (Příjmení, Jméno, Ročník narození,
Škola) na soutěž musí zaslat školy na adresu
antonio.moravek@seznam.cz do 10.10.2014
Změny v soupisce od 8:30 do 9:00 hodin v závodní kanceláři. Současně bude vyžadována oficiální
přihláška na tiskopisu AŠSK, kde bude razítko a podpis ředitelství školy. Bez této přihlášky bude
družstvo startovat mimo soutěž.
Za školu může startovat v každé kategorii jedno max šestičlenné družstvo. Hodnotí se součet
pořadí 4 nejlepších z družstva.
Z bezpečnostních důvodů nejsou povoleny tretry. Startovat se bude ze tří startovních pozic za
sebou. Náhradníci mohou startovat jen se souhlasem pořadatele .
Škola ručí za to, že se soutěže zúčastní pouze zdraví žáci.
Soutěžit se bude v těchto kategoriích:
IV.kat.
V.kat.

2001,2000,1999,1998,
1999,1998,1997,1996,1995

Postup:
Vítězné družstvo postupuje republikové finále, které se koná ve čtvrtek 23.10.2014 v Hradci
Králové.
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky:
- Družstvo je složeno z žáků jedné školy
- Členové družstva musí odpovídat stupněm školy
- Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěží
- Žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné věkové
kategorii / tento bod neplatí pro kat. VI./
Všechny 4 podmínky musí být splněny zároveň
Za odložené věci závodníků pořadatel neručí.
Za odložené věci v prostorách stadionu a v šatnách, které se nezamykají ( cennosti…) pořadatel
neručí!!
Každá škola zajistí dozor nad svými žáky po celou dobu konání sport. soutěže.

