KNĚŽICE
7. května 2022

náčelnictvo SokolSké župy plukovníka Švece
otevřený župní závod v přeSpolníM BěHu
PořadatEl:
datum:
místo KoNáNí:
ŠatNy:
PřIhláŠKy:

tělocvičná jednota Sokol kněžice
SoBota 7. května 2022
kněžice (fotbalové hřiště)
kaBiny u fotBalové HřiŠtě Sokola kněžice

PodmíNKy:

vysílající jednota odevzdá při prezenci samostatný list se soupiskou všech svých
závodníků podle kategorií (průkazy ČOS se zaplacenými známkami na rok 2022, případně na soupisce
čestné prohlášení statutárního zástupce sokolské jednoty, že přihlášení sokolští závodníci mají
zaplacené členské známky na rok 2022).
Za zdravotní stav závodníků odpovídá vysílající jednota. Závodníci jsou pojištěni v rámci ČOS.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Závodí se podle soutěžního řádu OV ČOS na rok 2021/2022
Pro vlastní závod lze použít jakýkoliv vhodný sportovní úbor (u sokolských závodníků je doporučeno
označení sokolskou symbolikou).

Do 4. května 2022 (jmenný seznam závodníků dle kategorií) na adresu:
Krupica Pavel email: p.krupica@oleacz.cz a na adresu župy plk. Švece: zupaplksvece@seznam.cz





startovNé:


uhradí startovné ve výši 50,-Kč za každého závodníka. Závodník, který není členem ČOS
uhradí startovné ve výši 100,-Kč - uhradí se při prezenci.
přeBor není určen pro Sportovce regiStrované v BěžeckýcH atletickýcH oddílecH čaS.

KatEgorIE a orIENtačNí délKy tratí:
•
Předškolní děti
2016 a mladší
500 m
•
Mladší žáci a žákyně I.
2013 - 2015
800 m
•
Mladší žáci a žákyně II.
2011 - 2012
1300 m
•
Starší žáci a žákyně III.
2009 - 2010
1300 m
•
Starší žákyně IV.
2007 - 2008
1300 m
•
Starší žáci IV.
2007 - 2008
2600 m
•
Dorostenci
2004 - 2006
3500 m
•
Dorostenky
2004 - 2006
2600 m
•
Ženy
2003 a starší
2600 m
•
Muži
2003 a starší
3500 m
Startovní čísla budou vydávána před zahájením závodu, za ztrátu bude pořadatel účtovat 50 Kč.

časový rozvrh:




9:00 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00

prezence, upřesnění přihlášek
porada rozhodčích a závodníků
předpokládané zahájení

tratĚ – profil tratě bude vystaven v prostoru startu.
CENy – První tři z každé kategorie obdrží diplom a medaili.
občErstvENí - bufet na hřišti bude otevřen.
tEChNICKé zabEzPEčENí: řEdItEl závodu:
PrEzENCE:
hlavNí rozhodčí:
vElItEl tratI:
věra Špačková
náčelnice župy

Pavel Krupica
Jana Šlechtová
Petr Lorenc
Jaroslav Juriga, Josef Plavec
oleg ŠalBaBa
náčelník župy

