Základní škola Dobřichovice
Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR, okres Praha – západ

Propozice okresního kola v soutěži družstev
v přespolním běhu školní rok 2019/20
PŘESPOLNÍ BĚH – Běháme s BK Tour
A) Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel
2. Termín konání
3. Místo konání
4. Ředitel
5. Rozhodčí
6. Kategorie

Ředitelství ZŠ Dobřichovice, OR AŠSK Praha-západ
Základní škola Rudná

čtvrtek 26. září 2019

sportovní areál Sokol Dobřichovice, Pražská 375, Dobřichovice
Mgr. Bohuslav Stejskal
Soutěžní atletická komise
IV. - žáci a žákyně 8. a 9. ročníku (družstvo 6 členů)
III. – žáci a žákyně 6. a 7. ročníku (družstvo 4 členové)
– nová kategorie, nebyla v minulých letech

7. Prezentace
Areál Sokol Dobřichovice v 9,30 – 10:00 hodin
Odkaz mapa
http://mapy.cz/#x=14.278130&y=49.927359&z=14&u=u&umc=9ge6WxXCCR&uml=49%C2%B0
55'48.928%22N%2C%2014%C2%B016'21.850%22E
8. Časový pořad
9. Startují
10. Přihlášené školy
11. Doklady pro start

10,15 hodin - 1.500m dívky 10,45 hodin – 3.000 m hoši
Vítězná družstva školních kol. V družstvu je maximálně šest
závodníků
dle přihlášek
Soupisku družstva (soupiska obsahuje pouze jméno a příjmení
závodníka) pošlete na e-mail :
reditel@zsrudna.cz do termínu: 25. září 2019 16:00

12. Materiální zabezpečení: závodníci - sportovní oblečení, obuv na běh, rozhodčí – stopky,
13. Ceny

Nejlepší tři družstva chlapců i dívek trofeje a diplomy
Nejlepší tři závodníci chlapci i dívky obdrží medaile

14. Krajské finále

Vítězové v kategorii dívek a chlapců má právo startovat v krajském
finále, které se pro kategorii se koná 10. října 2019 v Kutné Hoře

Propozice přespolní běh – září 2019

-1-

B. Technická ustanovení
15. Podmínky účasti

Soutěž probíhá podle všeobecných soutěžních podmínek a
těchto propozic
Kategorie IV. šestičlenná družstva dívek a chlapců
dívky běží 1.500m , chlapci běží 3.000m
Kategorie III. čytřčlenná družstva dívek a chlapců
dívky běží 1.500m , chlapci běží 2.000m
Start: hromadný
Tratě – v prostoru sportovního areálu a okolí, plánek na
startu při prezentaci

16. Pravidla:

Soutěží se podle pravidel ČAS

17. Hodnocení

Do soutěže družstev se započítávají výsledky čtyř nejlépe umístěných
závodníků družstva (v kategorii III – tří nejlépe umístěných). Pořadí
čtyř (kategorii III – tří) nejlépe umístěných závodníků se sčítají.
Družstvo s nejnižším součtem umístění se stává vítězem. V případě
rovnosti součtu umístění dvou i více družstev rozhoduje o pořadí lepší
umístění v pořadí čtvrtého člena družstva.

18. Povinnosti družstev

Vedoucí družstva odpovídá za chování svých závodníků po celou
dobu soutěže. Všichni musí mít průkaz pojištěnce.

19. Doprava

Vlakem do stanice Dobřichovice, ve vlaku platí jízdenky PID
Z vlakové stanice k areálu je to 1,5 km, cca 20 minut rychlé chůze.

20. Upozornění

Účastníci této soutěže nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím,
ztrátám. Doporučujeme, aby v případě pojistné události bylo využito
zákonného pojištění na školách.
Nevozte s sebou cenné věci.
Na Vaši účast se těší

Mgr. Bohuslav Stejskal v.r.
ředitel soutěže

.
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Pavel Kasal, předseda
OR AŠSK Praha-západ
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