Propozice krajského kola přespolního běhu 2022
Pořadatel:

11. ZŠ, Baarova 31, 301 00 Plzeň
z pověření OR AŠSK Plzeň-město

Ředitel závodu:

Lukáš Královec

Termín:

čtvrtek 13. října, 10:00 hodin

Místo:

Borský park, hlavní travnatá plocha

Kategorie:

III.kat.: ročníky nar. 2009-2011
IV.kat.: ročníky nar. 2006-2009
V.kat.: ročníky nar. 2003-2007

Přihlášky:

1/ Nejpozději do 10. 10. zašlete na přiloženém excelovském formuláři Přihláška
PB Plzeň 2022.xlsx soupisku družstva na adresu: kraloveclu@zs11.plzen-edu.cz.
V případě nezaslání formuláře nebude družstvo startovat!!!
2/ K prezenci v den soutěže přineste s sebou NOVOU přihlášku 2a - Středisko
služeb školám ( /O/T/P nevyplňovat).

Disciplíny:

III.kat.: 1500 m dívky i hoši
IV.kat.: 1500 m dívky, 3000 m hoši
V.kat: 3000 m dívky, 4500 m hoši

Startují:

Startovat budou 6-členná družstva.
Za každou školu může startovat jedno družstvo chlapců a jedno družstvo dívek
v příslušné kategorii.

Hodnocení:

Do soutěže družstev se započítávají výsledky čtyř nejlépe umístěných závodníků
družstva. Pořadí čtyř nejlépe umístěných závodníků se sčítají. Družstvo s nejnižším
součtem umístění se stává vítězem v dané kategorii. V případě rovnosti součtu
umístění dvou a více družstev rozhoduje o pořadí lepší umístění v pořadí čtvrtého
člena družstva.

Technická ustanovení:
Startovat se bude v širokém koridoru, který se po 100 metrech zúží do závodní
tratě. Většina běžeckých tratí povede po travnatých plochách Borského parku mimo
cesty. Cesty se pouze přebíhají, jinak je vše po trávě. Je možnost využít tretry.
Prezentace:

III. – IV. kategorie 10:00 – 10:30, V. kategorie 11:30 – 11:50

Předběžný časový pořad:

10:40 Start III. Kat. dívky
11:00 Start III. Kat. hoši
11:20 Start IV. Kat. dívky

11:40
12:00
12:20
12:50
13:20

Start IV. Kat. hoši
Vyhlašování III. a IV. kategorie
Start V. Kat. dívky
Start V. Kat. hoši
Vyhlašování V. kategorie

Vyhlašování:

Dle časového harmonogramu výše

Postup:

Do republikového finále postupuje vítěz v dané kategorii.

Protesty:

Jsou přijímány pouze do 15 minut po ukončení závodu s vkladem 200.- Kč. Při
zamítnutí protestu propadá vklad pořadateli.

Dozor nad žáky:

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola,
pokud se zákonným zástupcem nedohodne jinak.

Zdravotní zabezpečení a úrazové pojištění:
Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám. Za
zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci sebou musí mít průkazku
zdravotní pojišťovny.
Další informace:

tel.: 604 936 680, email: kraloveclu@zs11.plzen-edu.cz

Lukáš Královec
11. ZŠ Plzeň

