Střední škola stavební a strojní Teplice,
příspěvková organizace Ústeckého kraje
pořádá z pověření

54.ročník
P ŘEBORU Č ESKÉ REPUBLIKY STAVEBNÍCH ŠKOL
v přespolním běhu 2017 / 2018
Teplice - Doubravka

11. - 12. října 2017

PROPOZICE
1. Všeobecné ustanovení
Pořadatel
• Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - z pověření Sportovní
komise dospělých a mládeže OS Stavba ČR
Datum konání
• 11. - 12. října 2017
Místo
• Teplice – Panorama, vrch Doubravka

27.9.2017

2. Organizační výbor
Ředitel přeboru: Ing. Pavel Antl
Předseda organizačního výboru: Ing. Pavel Antl
Velitel tratě : Bc. Jan Jaroš
Hlavní rozhodčí: Mgr. Petr Seidl
Organizace závodníků a doprovodu: Mgr. Petr Seidl; zdravotní zajištění : Ing. Pavel Antl
Měření, výpočetní technika: Ing. Roman Paul, Bc. Ivo Hummel
Hospodář přeboru: Ing. Taťjana Mrzenová (prezentace, ubytování, strava)
Komisař přeboru: Mgr. Viktor Kolovratník

Sportovně - technická komise:
bude určena na poradě vedoucích
ve složení

- zástupce pořadatele
- zástupce zúčastněných škol
- komisař

3. Organizační ustanovení
Přihlášky

Řádně vyplněné přiložené přihlášky odesílejte na adresu školy :
Střední škola stavební a strojní Teplice, Fráni Šrámka1350,
415 01 Teplice.
e-mail: roman.paul@ssstavebni.tce.cz
Nejpozději do 6. října 2017
info: pavel.antl@ssstavebni.tce.cz; 776 155 273

Příjezd účastníků
• Do 8:30 hod. v den konání závodu, nebo ve středu 11. října 2017 do 17:30 hod. do Domova
mládeže při SŠSS Teplice
Stravování
• Zajištěno ve školní jídelně SŠSS Teplice
Ceny
večeře

60,- Kč

SŠSS Teplice, ŠJ

snídaně

51,- Kč

SŠSS Teplice, ŠJ

nocleh

207,- Kč

SŠSS Teplice, DM

balíček (řízek, chléb, pití)

60,- Kč

SŠSS Teplice, ŠJ

oběd

60,- Kč

SŠSS Teplice, ŠJ

27.9.2017

4. Technická ustanovení
Trať závodu
• lesní cesty, členitý terén
Kategorie
• Starší dorost –ročníky narození 1998 – 1999 délka tratě 3 300 m
• Mladší dorost– ročníky narození 2000 – 2002 délka tratě 2 200 m
Systém přeboru
1. V každé kategorii mohou startovat max. 4 závodníci, z nichž 3 nejlepší se započítávají do
soutěže družstev v příslušné kategorii
2. Pokud klesne počet závodníků pod 3, nebude družstvo v příslušné kategorii hodnoceno
3. Družstva obdrží body podle počtu družstev soutěžících v dané kategorii
- na posledním místě jeden bod, postupem nahoru o dva body více
4. Pořadí se určuje:
a) v soutěži kategorií

- součet pořadí 3 nejlepších závodníků (např.1 + 3 + 5 = 9)
- v případě bodové shody rozhoduje lepší čas závodníka,
případně dalšího závodníka

b) v soutěži družstev škol - součet bodů družstev v obou kategoriích
- v případě bodové shody
• rozhoduje lepší čas družstva v jakékoliv kategorii
• rozhoduje lepší čas závodníka, případně dalšího
závodníka v jakékoliv kategorii
5. Pokud škola obsadí pouze jednu kategorii, započítávají se body pouze z této jedné
kategorie a bude umístěna za družstva, která obsadí obě kategorie
• Může startovat 1 mladší žák za starší – nutné uvést v přihlášce

Podmínky účasti
• Včas zaslaná přihláška
• Soupiska družstva podepsaná ředitelem školy
• Průkazy totožnosti závodníků s fotografií (OP)
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Lékařská prohlídka : Vedoucí družstva, resp. vysílající škola, odpovídá za to, že jeho
startující jsou zdravotně způsobilí se závodu zúčastnit.

Protesty
• Do deseti minut po doběhnutí příslušné kategorie, s vkladem 400 Kč, v případě
záporného rozhodnutí vklad propadá pořadateli.

Startovné
• 100 Kč za startujícího závodníka

Různé
• Vedoucí družstva odpovídá za chování svých svěřenců
• Závodníci budou bojovat čestně a podle pravidel fair-play (pod hrozbou diskvalifikace!)
• Všichni zúčastnění budou respektovat pokyny pořadatelů přeboru
• Pořadatel neručí za škody vzniklé účastníkům jejich nedbalostí
• Všichni soutěžící se svou účastí zavazují také k účasti na slavnostním vyhlášení výsledků
přeboru v místě konání, kde budou předány poháry, diplomy a věcné ceny

5. Časový harmonogram–středa 11. října 2017
do 17.30 hod.

příjezd

17.30 – 18.00 hod.

ubytování

18.30 – 22.00 hod.

1. porada vedoucích družstev

čtvrtek 12. října 2017
do 8.30 hod.

příjezd, prezentace, výběr startovného - aula SŠ Stavební a strojní Teplice

9.00 – 9.15 hod.

krátká organizační porada vedoucích - aula SŠ Stavební a strojní Teplice

9.15 - 9.30 hod.

přesun závodních družstev na start + prohlídka trati

10.00 hod.

slavnostní zahájení přeboru

10.15 hod.

start mladšího dorostu

11.00 hod.

start staršího dorostu

11.45 hod.

vyhlášení výsledků přeboru ČR

12 - 13.00 hod.

oběd, odjezd účastníků přeboru republiky

6. Závěrečné ustanovení
Pořadatel přeboru ČR v přespolním běhu si vyhrazuje právo změnit tyto propozice, pokud si to
vyžádají nepředvídatelné okolnosti. Účastníci přeboru budou o těchto změnách včas informováni. Tyto
propozice byly schváleny na poradě Sportovní komise OS Stavba ČR v Praze dne 19. 9. 2017.

Ing.Pavel Antl
27.9.2017

Přihláška
Přebor ČR stavebních škol v přespolním běhu, Teplice 12. 10. 2017

Název školy:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
Kontaktní osoba:

Přihlašujeme závazně na přespolní běh tyto žáky:

Mladší dorost

Datum narození

Starší dorost

Datum narození

27.9.2017

Objednáváme:

Večeře

11. 10. 2017

Žáci:

Doprovod:

Nocleh

11. 10. 2017

Žáci:

Doprovod:

Snídaně

12. 10. 2017

Žáci:

Doprovod:

Oběd

12. 10. 2017

Žáci:

Doprovod:

Balíček

12. 10. 2017

Žáci:

Doprovod:

Adresa objednatele :………………………………………………………………..

Datum: ……………………………

Razítko a podpis

27.9.2017

