Asociace školních sportovních klubů České republiky
Active-SVČ, příspěvková organizace, Žďár nad Sázavou

PROPOZICE
KRAJSKÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU

soutěž typu „B“ ( kat. III a VI.)
soutěž typu „C“ ( kat. IV.)

Organizátor:

Active-SVČ, příspěvková organizace, Žďár nad Sázavou

Termín:

Čtvrtek 10. října 2013

Místo konání:

Žďár nad Sázavou, lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže

Účastníci:

Vítězná družstva z okresních kol v jednotlivých kategoriích. Kromě
vítězného družstva mohou startovat i družstva druhá v pořadí
z okresních kol (na vlastní náklady). Družstva mohou být maximálně
šestičlenná.

Kategorie:

III. (mladší žáci) – 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií,
ročníky narození 2002, 2001, 2000
IV. (starší žáci) - 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií,
ročníky narození 2000, 1999, 1998, 1997
VI. (soutěž ISF) - 2. stupeň ZŠ a střední školy včetně odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií, ročníky narození 1999 - 1996
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Podmínka účasti:

Mohou startovat pouze žáci příslušné školy a kategorie, kteří jsou uvedeni na
soupisce (jméno a datum narození), potvrzené ředitelem školy. Za zdravotní
způsobilost odpovídá vedoucí družstva a potvrzuje ji ředitel školy na
soupisce.

Hodnocení:

Do soutěže družstev se započítávají výsledky čtyř nejlépe umístěných
závodníků družstva. Pořadí čtyř nejlépe umístěných závodníků družstva se
sčítají. Družstvo s nejnižším počtem bodů se stává vítězem v dané kategorii a
postupuje do republikového finále AŠSK ČR (18.10.2013 v Hradci Králové).
V případě rovnosti součtu umístění rozhoduje o pořadí lepší umístění
čtvrtého člena družstva.

Vítězná družstva na RF AŠSK ČR získají pro svoji třídu bezplatný
poukaz na třídenní školní výlet do některého z rekreačních zařízení BK
Tour v České republice dle vlastního výběru.
Pravidla:

Soutěží se dle platných pravidel ČAS.

Finance:

Náklady spojené s účastí na soutěži hradí vysílající škola (platí pro kat. IV.).
Družstvům v kategorii III. a VI. bude vyplacen příspěvek na cestovné.

Tratě:

Závody se budou konat na lyžařských tratích na okruhu 500 metrů a
1000 metrů. Okruhy závodu vedou po loukách s mírným převýšením. Trať
lze celou běžet v tretrách.
Upozornění: V areálu bohužel nejsou k dispozici šatny na převlečení
závodníků!!!

Přihlášky:

Zasílejte písemně nebo e-mailem do 8.10.2013 do 12:00 hodin na
adresu: Active-SVČ, příspěvková organizace, Dolní 3, 59101 Žďár nad
Sázavou, prihlasky@activezdar.cz.

Upozornění:

U prezence bude v každé kategorii vybírána vratná záloha na startovní čísla
100,- Kč za družstvo!

Startovné:

Platí se 100,- Kč za družstvo v kategorii IV. (platí pro školy, které nejsou
členy AŠSK)

Informace:

Zbyněk Kalina ℡ 604 464 744

Zdeňka Prokopová
Active-SVČ Žďár n.S.

Zbyněk Kalina
předseda OR AŠSK Žďár n. S.

