Střední odborná škola energetická a stavební,
Obchodní akademie a
Střední zdravotnická škola,
Chomutov, příspěvková organizace,
Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov
pořádá
z pověření Odborového svazu Stavba ČR

Přebor České republiky stavebních škol

Chomutov 8 - 9. 11. 2017

Propozice přeboru ČR stavebních škol v bowlingu 2017
1. Všeobecná ustanovení
Pořadatel:
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, z pověření sportovní
komise dospělých a mládeže Odborového svazu Stavba ČR
Datum konání:

8 - 9. 11. 2017 od 11.00 hod.

Místo konání :

Strikeland
dvanáctidráhové bowlingové centrum, Pod strážištěm 5723 (sídliště
Březenecká), Chomutov

2. Organizační výbor
Ředitel přeboru:

Mgr. Jan Mareš, MBA, ředitel

Organizační pracovníci:

Mgr. Pavel Straka - předseda
Andrea Gubelová - ubytování a stravování
Karel Merolt – vedoucí družstva

Komisař přeboru:

Mgr. Viktor Kolovratník

Sportovně technická komise:

bude určena na poradě vedoucích družstev před
zahájením závodu a tvoří ji komisař přeboru, zástupce
pořadatele, zástupce zúčastněných škol

3. Organizační ustanovení
Přihlášky a objednávky:

- do 31. 10. 2017
- nejlépe e-mailem: karel.merolt@esoz.cz nebo na adresu:
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800,
430 11 Chomutov
- družstva zašlou závazné objednávky na stravování
(s přesným počtem snídaní, obědů, večeří, popř. balíčků) a
ubytování.

Startovné:

600 Kč pro družstvo

Stravování:

- oběd v restauraci Strikeland je v ceně startovného
- snídaně a večeře ve školní jídelně
- cena snídaně 27 Kč, večeře 39 Kč

Ubytování:

domov mládeže, cena 306 Kč za osobu/noc

4. Technická ustanovení
Pravidla:

Počty účastníků:

-

hraje se podle pravidel bowlingu (viz www.strikeland.cz)
boty se speciální podrážkou budou zapůjčeny
k dispozici budou bowlingové koule ve vahách 6 – 16 liber

družstvo tvoří 4 hráči, každé družstvo bude doprovázeno
zástupcem vysílající školy

Hrací systém:

- vedoucí družstev si vylosují dráhy
- družstva odehrají na vylosované dráze 2 hry, tj. 2 x 10 framů,
sousedící družstva si dráhy vymění na další 2 hry, tj. 2 x 10 fr.
- na základě 4 her budou provedeny součty náhozů
v družstvech (vždy 3 nejlepší za družstvo), bude určeno pořadí
- vyhodnoceni budou i nejlepší jednotlivci a nejvyšší nához

Podmínky účasti:

- včas zaslaná přihláška
- věk narození 1998 a mladší
- soupiska družstva podepsaná vedením školy
- průkaz totožnosti před zahájením soutěže
- škola odpovídá za zdravotní stav žáků

Protesty:

podává vedoucí družstva do 15 minut od vyvěšení výsledků
s vkladem 200 Kč sportovně technické komisi, v případě
záporného rozhodnutí vklad propadá pořadateli

Ceny:

poháry, diplomy, věcné dary

Různé:

- vedoucí družstva odpovídá za chování svých svěřenců
- 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
- pořadatel nezajišťuje jednorázové připojištění žáků

5. Časový harmonogram – 8. – 9. 11. 2017
středa 8. 11. 2017
v odpoledních hodinách
příjezd účastníků na DM Beethovenova 5355, Chomutov
17.30 hod. – 18.30 hod.
večeře pro ubytované ve školní jídelně
čtvrtek 9. 11. 2017
7.30 – 8.30 hod. snídaně pro ubytované
10.00 hod.
schůzka vedoucích družstev (losování, STK, dotazy) dvanáctidráhové
bowlingové centrum, Pod strážištěm 5723 (sídliště Březenecká), Chomutov
11.00 hod.
zahájení turnaje ve Strikelandu
11.30 – 12.10
1. kolo
12.10 – 12.40
2. kolo
12.40 – 13.10
3. kolo
13.10 – 13.40
4. kolo
13.40 – 14.10
oběd
14.10
ukončení turnaje, vyhlášení výsledků
6. Závěrečné ustanovení
Pořadatel přeboru v bowlingu 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 TVB komise OS Stavba ČR v září 2017 v Praze.

Mgr. Jan Mareš, MBA
ředitel

