PROPOZICE
Pod patronací Česká olympijská, a.s.
1. Pořadatel:
2. Termín
3. Místo konání

Česká olympijská a.s.

24.4.2015
Stadion AK Olomouc, Tř. 17.listopadu 3, od 9:00 hod.

4. Účastníci

Družstva: 4 dívky a 4 chlapci stejné školy narození v letech 2001, 2002, 2003, 2004
Jednotlivci: ročníky narození: (v závorkách je označení kategorií) 2000 (CH15, D15), 2001
(CH14, D14), 2002 (CH13, D13), 2003 (CH12, D12), 2004 (CH11, D11) a 2005 (CH10, D10) a učitelé
doprovázející své závodníky
Omezení startu:
– každá škola může vzít na okresní kolo 1 družstvo a až 8 jednotlivců
– účast jednotlivců není podmíněna účastí družstva příslušné školy v okresním kole

5. Přihlášky :

Online na http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/registrace/ , nejpozději do 48
hodin před akcí.
Originál SOUPISKY DRUŽSTEV a JEDNOTLIVCŮ potvrzené ředitelstvím příslušné školy předá
vedoucí družstva (vedoucí jednotlivců) pořadateli při prezenci.
Změny přihlášek lze provést při prezenci.

6. Disciplíny:

Sprint 60 m, medicinbal, švihadlo, trojskok, kliky, běh na 1 000 m nebo dribling nebo plavání

7. Bodování:

Bodování Podle bodovacích tabulek Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů.
Aktuální tabulky najdete na
http://ceskosportuje.cz/data/ol2014/ovov/bodovani-okresnich-kol-2015.xls

8. Pravidla:

Pravidla disciplín naleznete na
http://ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/ovov/dokumenty-ovov/
Pravidla soutěže družstev naleznete na
http://ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/ovov/dokumenty-ovov/

9. Prezence:

Na kryté tribuně atletického stadionu , 8:00 - 8:30 hod.

10. Startovné:

Družstva ani jednotlivci startovné ani žádné jiné poplatky neplatí!

11. Rozhodčí:

Zajistí pořadatel, v případě potřeby bude využit doprovod družstev.

12. Ceny

Družstva na 1. – 3. místě obdrží pohár. Jednotlivci na 1. – 3. místě obdrží medaile a diplom.
Každé družstvo, které dokončí soutěž, obdrží diplom s umístěním a dosaženým počtem bodů.
Do konečného pořadí jednotlivců v ročnících narození 2001 až 2004 se započítávají i účastníci
ze soutěže družstev.

13. Pojištění:

Účastníci nejsou pojištěni proti úrazům ani krádežím a ztrátám. Každý účastník je povinen mít
s sebou průkaz zdravotního pojištění.

14. Upozornění:

Povinností všech družstev je zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu.

15. Postup na Krajské
kolo

Družstva: 1-5 družstev na OK = 1 postupující družstvo, 6 a více družstev na OK = postup
družstva na 1. a 2. místě. Dále postupují družstva podle získaných bodů do celkového počtu
12 družstev (doporučený počet pro KK). Družstva postupující podle bodů vyrozumí pořadatel
krajského kola.
Jednotlivci: 1. a 2. dívka + 1. a 2. chlapec z okresních kol v ročnících 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005. V případě, že na prvních dvou místech budou závodníci z postupujících družstev,
do krajského kola postoupí závodníci z dalších míst.

16. Krajské kolo
17. Poznámky

Hranice na Moravě, 9.6.2015, Milan Buzrla, millca@seznam.cz , 603352090

Vzhledem k výrobě cedulí s názvy škol a nákupu daru od Magistrátu města Olomouce pro všechny
školy, prosím o závazné potvrzení účasti vaší školy do 23.3.2015, potvrzení soupisek do 22.4.2015.

