AŠSK ČR – OR v Třebíči, ČAS

Rozpis
Okresního kola v přespolním běhu

Vyhlašuje: AŠSK ČR – OR v Třebíči, ČAS,
Pořadatel: Katolické Gymnázium Třebíč Otmarova 22 Třebíč 67401
Datum:

čtvrtek 3. 10. 2013

Místo konání: Katolické gymnázium Třebíč, Park Lísčí.
Kategorie: III. Kategorie (rok narození 2000-2002) – 6. a 7. ročník, prima a sekunda
IV. Kategorie (1998-2000) – 8. a 9. ročník, tercie a kvarta
VI. Kategorie (1996-1999) – 1. až 4. ročník, kvinta až oktáva
Disciplíny: III. Kategorie – chlapci 1,2 km, dívky 1,2 km
IV. Kategorie – chlapci 2,0 km, dívky 1,2 km
VI. Kategorie – chlapci 4,0 km, dívky 2,0 km
Účastníci: Z každé školy startuje jedno pětičlenné družstvo (hromadný start), podle uvážení
start po intervalech 30s
Přihlášky: Soupisku družstva považujeme za závaznou přihlášku a zašlete ji buď na adresu
školy do 30.9.2013 nebo ve vyplněném souboru z přílohy na adresu
karlikkarlik@email.cz do 1.10.2013. Soupisku družstva potvrzenou ředitelem
školy odevzdejte v den konání v kanceláři závodu. Soupiska obsahuje jméno,
příjmení, rok narození a formulaci, že nikdo z uvedených závodníků není
osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní skupinu. Současně zasílejte i
žádost o cestovné.
Hodnocení: Do soutěže družstev se započítávají 4 nejlépe umístění závodníci družstva
z maximálního počtu 5. Umístění se sčítají. Družstvo s nejnižším počtem bodů
vítězí a postupuje do krajského kola. Při intervalovém startu se měří s přesností
na desetinu sekundy.
Cestovné: AŠSK přidělila na cestovné 3000,- Kč, jízdné je jenom pro kategorii III a VI,
zašlete prosím řádně vyplněný formulář se jmény a výší jízdného za družstvo na
email, na seznamu se nesmí objevit nikdo z kategorie IV, kdyby nestačila částka
od AŠSK, bude jízdné vypláceno poměrovým způsobem, jízdenky vezměte
s sebou, žádost o cestovné zasílejte současně s přihláškou, žádosti o jízdné v den
konání závodu nebudou vypláceny (nebo jen ze zbylých peněz).
Org. Výbor: Ředitel závodu – Karel Dobrovolný (728-154413)
Rozhodčí –Antonín Kouřil, Lukáš Dvořák, Jitka Chvátalová
Upozornění: Tato akce není kryta zvláštní pojistkou, všichni závodníci musí mít u sebe kartu
zdravotní pojišťovny.

Protesty: 100 Kč, do 30 minut po ukončení disciplíny
Ceny: Umístěná družstva i jednotlivci obdrží diplom a ceny

Karel Dobrovolný
ředitel závodu

