
Středisko volného času Litomyšl, Dukelská 534, 570 01 Litomyšl, 
oddělení tělovýchovy

telefon 732163054, e – mail: janda@ddm.cz

Oblastní kolo v přespolním běhu 2018

Pořadatel :            Středisko volného času Litomyšl
                             TJ Jiskra Litomyšl, oddíl lehké atletiky
                             ZŠ TGM Litomyšl
Termín :               čtvrtek 13.9.2018 – 14,00 hodin
Místo :                  Litomyšl – v parku za III. a II.ZŠ /směr „Okrasné a ovocné školky“/
Přihlášky:             nejpozději do 12.9.2018 - dopoledne
Informace :           Petr Janda – SVČ Litomyšl 
Předpis :               závodí se podle pravidel atletiky pro přespolní běhy a těchto propozic
Podmínky účasti :přihlášená škola zajistí pedagogický doprovod, který bude zodpovídat
                             za kázeň a bezpečnost žáků školy při soutěži, škola zodpovídá za zdravotní
                             způsobilost žáků zúčastnit se soutěže
Systém soutěže:   do okresního kola postoupí první tři závodníci z každé kategorie a vítězná
                             šestičlenná družstva v daných kategoriích /III.,IV.,V./
                             
Kategorie a tratě: 13,15  -  14,00 hodin opravy prezentace
                             kategorie I. -    800          žákyně                /2010,2009/
                                                     800 m       žáci                    /2010,2009/
                             kategorie II. -  800 m       žákyně               /2009,2008/
                                                     800 m       žáci                    /2009,2008/
                                                     1200 m     žákyně               /2008,2007/
                                                     1200 m     žáci                    /2008,2007/
                             kategorie III. - 1600 m     žákyně              /2007,2006,2005/
                                                     1600 m     žáci                   /2007,2006,2005/
                             kategorie IV. - 1600 m     žákyně              /2005,2004,2003,2002/
                                                      2000 m    žáci                   /2005,2004,2003,2002/
                             kategorie V. -   1600 m    studentky          /2003 – 1999/
                                                      2800 m    studenti             /2003 – 1999/
                             Rozhodující je ročník narození !!!

Úbor:                    závodníci jsou povinni nastoupit na start ve sportovním oblečení a obuvi
                             /převážně asfaltová trať/
Soutěž družstev:   při hodnocení se sčítá umístění 4 nejlepších závodníků /závodnic/ školy
                             v dané kategorii. Družstvo s nejnižším počtem bodů /umístění/ vítězí.
Různé :                 pořadatel si vyhrazuje právo, že v případě nutnosti upraví podmínky 
                             soutěže.

     Josef Štefl v.r.                                                                              Petr Janda                            
      ředitel SVČ                                                                          vedoucí oddělení TVS

       Pavel Jirsa v.r.                   Petr Doseděl v.r.
          ředitel ZŠ TGM Litomyšl         TJ Jiskra Litomyšl
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