ŽUPNÍ PŘEBOR SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI 2018
ZÁVODY PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ V PLAVÁNÍ A ATLETICE
Michal Hrotík – 13. dubna 2018
www.zupabudecska.cz | michal.hrotik@zupabudecska.cz

Župní přebor Sokolské všestrannosti 2018
Rozpis závodů
Základní informace
Pořadatel:
Ředitel závodů:
Zástupce ředitele:
Hlavní rozhodčí:

Sokolská župa Budečská
br. Michal Hrotík
br. Robert Petr
ses. Jitka Hošťáková

Startovné:

člen Sokola – 20,- Kč / ostatní 50,- Kč – platba platí na celé závody (tzn. za všechny
přihlášené disciplíny. Pokud závodník startuje pouze v jedné disciplíně, platba zůstává
ve stejné výši). Platba startovného bude v hotovosti při prezenci závodníků. Prosíme,
připravte si přesnou částku, děkujeme.

Ceny:

Všichni závodníci obdrží čoko-medaile, diplomy a drobné odměny.

Přihlášky:

Pouze elektronicky pomocí formuláře na župním webu:
https://www.zupabudecska.cz/formular/prihlaska-zavody-pd-2018
nejpozději do 19. dubna 2018, pokud se závodník účastní pouze atletiky, je možné
přihlásit závodníka do 5. června 2018

Datum a místo:

Plavání

22. dubna 2018
plavecký stadion Kralupy nad Vltavou
10:00 – 10:45 - prezence
10:45 – 13:00 - závody
(přesný start závodu kategorie PD bude oznámen po skončení závodů
ostatních kategorií, které startují před PD.)

Atletika

9. června 2018
Venkovní areál T.J. Sokol Lány
09:30 – 10:15 – prezence
10:30 – 12:00 – závody
12:00 – 15:00 – opékání buřtů a doprovodný program pro děti
(přesný program bude vyvěšen na sportovišti)

Kategorie:

předškolní děti větší
předškolní děti větší

2012 a 2013
2014 a mladší

Podrobný rozpis
I. Základní předpis:
Soutěž sokolské všestrannosti je soutěží jednotlivců. Jejím obsahem jsou závody v atletice a plavání. Přeboru
župy Budečské se mohou zúčastnit závodníci z tělocvičných jednot Sokol a z široké veřejnosti, neregistrovaní
ve sportovních svazech.
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II. Přihlášky závodníků
Závodníky přihlašuje na závody vysílající jednota, v případě nečlenů Sokola poté rodiče. Formulářů lze odeslat
libovolně mnoho (například pro dopřihlášení závodníků, nebo pro každou věkovou kategorii atd.). Přihlášky lze
odeslat pouze elektronicky přes webovou adresu: https://www.zupabudecska.cz/formular/prihlaska-zavodypd-2018
Do přihlášky je nutné uvést zdravotní způsobilost – alergie (hmyz, tráva, potraviny, léky, atd.), astma, nízký
nebo vysoký krevní tlak, onemocnění srážlivosti krve, diabetes a podobně. Věnujte tomuto tématu
zvýšenou pozornost. Správné údaje pomohou k bezproblémovému zdravotnímu zajištění.

III. Startovné
Každý startující platí startovné pro prezenci. Člen sokolské jednoty platí 20,- Kč, nečlen 50,- Kč. Startovné platí
na celý závod a doprovodný program.

IV. Odhlášení závodníků
Odhlášení závodníků je možné nejpozději 48 hodin před startem dané soutěže (telefonicky nebo pomocí SMS
zprávy na telefon 607809868 nebo e-mailem na adresu: michal.hrotik@zupabudecska.cz.

V. Potvrzení startovní listiny
Pořadatel je povinen potvrdit počet startujících v dané disciplíně nejpozději 24 hodin před startem dané
disciplíny. Potvrzení včetně celkové výše startovného za kategorii a jednotu bude zasláno e-mailem na
odpovědného člena jednoty (náčelnictvo, doprovod apod.)

VI. Podmínky účasti závodníka v soutěži
Závodník musí být řádně přihlášen. Přihlášení závodníka musí být potvrzeno pořadatelem.
U prezence se každý závodník, který je členem Sokola, musí prokázat platným členským průkazem (vylepená
fotografie a známka na rok 2018) a průkazem zdravotní pojišťovny. Závodníci, kteří nejsou členy Sokola se
prokáží pouze průkazem zdravotní pojišťovny.
Na všech soutěží (vyjma plavaní) je podmínkou účasti závodníka sokolská symbolika (u členů Sokola), která
musí být viditelně umístěna na cvičebním úboru.

VII. Rozhodčí, pomahatelé, doprovod
Každá jednota je povinna vyslat se závodníky doprovod (min. 1 osoba za jednotu). Pokud z dané jednoty
startují pouze kategorie dorostu a dospělých, doprovod není nutný.
Každá jednota vyšle minimálně 2 osoby pro funkci rozhodčího či pomahatele na každých započatých 10
startujících závodníků.
Jména a kontakty osob starající se o doprovod, rozhodčích a pomahatelů je nutné zaslat společně s
přihláškami závodníků.

VIII. Technické, ekonomické a zdravotní zajištění
Technické, ekonomické a zdravotní zajištění zajišťuje pořadatel. Pořadatel stejně tak zajišťuje pořadatelskou
službu na sportovištích.
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IX. Rozsah soutěže
Závodníci se utkají v následujících disciplínách:
Plavání:
Plave se na šíři bazénu. Startuje se z vody a jsou povoleny plavecké pomůcky (destičky, vesty, pásy, křidélka
atd.).
Atletika:
Běh na 50 metrů – každý závodník běží závodní trať 1x
Skok do dálky z místa – každý závodník hází 3x
Hod tenisovým míčkem – každý závodník skáče 3x
Dále budou připraveny doprovodné soutěže – zábavné disciplíny dle možností. V případě příznivého počasí
bude po závodech pro děti připraveno opékání buřtů.

X. Protesty
Protest může podat výhradně cvičitel (doprovod závodníka) řediteli soutěže a to písemně nejpozději do 15
minut po ukončení příslušné disciplíny, se vkladem 300,- Kč. Bude-li protest uznán, vklad bude vrácen. V
opačném případě propadá vklad ve prospěch pořadatele. Protest projednává komise: ředitel soutěže, hlavní
rozhodčí závodu a zástupce náčelnictva župy (náčelník, náčelnice, místonáčelník, místonáčelnice).
Věříme, že protesty nebudou potřebné J

XI. Zpracování výsledků
Výsledky jednotlivých disciplín předávají rozhodčí počtářské komisi. Počtářská komise zodpovídá za zpracování
výsledků. Ředitel závodů kontroluje výsledkové listiny a potvrzuje jejich správnost podpisem před vyhlášením
výsledků.

XII. Ostatní
Případné dotazy k rozpisu závodů, přihláškám apod. odkazujte na ředitele závodu e-mailem na adresu:
michal.hrotik@zupabudecska.cz nebo telefon: 607809868

V Kladně dne 13. dubna 2018

Michal Hrotík
náčelník Sokolské župy Budečské
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