Tělocvičná jednota SOKOL Studenec
pořádá

Přebor ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ
žactva, dorostu a dospělých
a

VEŘEJNÝ ZÁVOD
v běhu na lyžích

Pořadatel – z pověření:
Datum:
Začátek závodu:
Místo:

z pověření OS komise lyžování ČOS
13. ledna 2018(so)
10 : 00 (hod)
Studenec – standartní lyžařské tratě

Kategorie
1
Předžákyně
2
Předžáci
3
Žákyně nejmladší
4
Žáci nejmladší
5
Žákyně mladší
6
Žáci mladší
7
Žákyně starší
8
Žáci starší
9
Dorostenky mladší
10
Dorostenci mladší
11
Dorostenky starší
12
Dorostenci starší
13
Ženy, juniorky
14
Ženy nad 40 let
15
Ženy nad 50 let
16
Ženy nad 60 let
17
Muži, junioři
18
Muži nad 40 let
19
Muži nad 50 let
20
Muži nad 60 let

Ročník

Délka trati (km)

2010 a mladší

0,5

2008-2009

1

2006-2007

2

2004-2005

3

2002-2003

Poznámka

5

2000-2001

7,5

1978-1999
1968-1977
1958-1967
1957 a starší
1978-1999
1968 – 1977
1958 – 1967
1957 a starší

5
3
15
10
5

Technika běhu / způsob startu: klasicky / intervalový
Prezentace:

08:30 – 9:30(hod) v prostoru startu závodu

Účast:

Přeboru ČOS: startují členové ČOS s platným členským průkazem a potvrzením
o zdravotním stavu (za zdravotní stav zodpovídá přihlašovatel)
Veřejný závod: startují závodníci registrovaní v SL ČR i neregistrovaní

Přihlášky:

http://casomira.ifire.cz,

Termín:

do 11.1.2018 20:00h

Startovné:

žactvo 20,-Kč, dorost 30,-Kč, dospělí 50,-Kč

Závodní kancelář : Studenec – Sokolovna čp.59

Studenec
13. ledna 2018 (so)

Předpis :

Závodí se dle platných Pravidel běhu na lyžích SLČR a tohoto rozpisu

Vyhlášení:

V průběhu závodu

Ceny:

Přebor ČOS: závodníci na 1. – 3. místě obdrží diplom + medaili
Přeborník ČOS bude udělen pouze za podmínky dokončení a vyhodnocení
nejméně tří závodníků ze dvou jednot v kategorii
Veřejný závod: závodníci na 1. – 3.místě obdrží diplom

Ubytování:

Zajištěno na základě písemné objednávky do 8.1.2018 v turistické ubytovně
Sokolovny čp. 59 ve dnech 12 – 13.1.2018, mob. : 721 085 128

Úhrada:

Účastníci startují na náklady vysílající složky

Různé:

V případě nedostatku sněhu bude závod přeložen nebo odvolán,změna bude oznámena
ve čtvrtek 11.1.2018 do 20:00h pouze přihlášeným oddílům a závodníkům
Za ztrátu startovního čísla účtujeme 300,- Kč.
Jaroslav HÁK

Mgr. Arnošt BINTER

starosta T.J. SOKOL Studenec
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předseda ČOS
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Příloha ČOS

Vyhodnocení Tělocvičných jednot zúčastněných na přeboru ČOS
v alpských a běžeckých disciplinách lyžování.
Záměr

:

Vyhlašuje:

Morální ocenění Tělocvičných jednot za účast, za výsledky dosažené jejich
sportovci a práce dobrovolných funkcionářů v oblasti lyžování.
Komise lyžování, odboru sportu ČOS, s účinností od 1.1.2013.

Čl.1.-vyhodnocení:
Zúčastněné T.J. se vyhodnocují ve dvou kategoriíchpodle dále uvedených bodových kriterií.
a) Nejúspěšnější T.J. s nejvyšším bodovým ziskem v daném ročníku
b) Tzv. „skokan roku“, TJ. s největším procentuálním bodovým nárustem mezi dvěma
po sobě následujícími ročníky (dle vzorce)

Čl. 2.- bodování:
Všichni startující jsou ohodnoceni dle následující tabulky, do hodnocení každé T.J. se započítávají
bodové zisky všech startujících členů této T.J.
Tabulka:
Umístění a další možnosti
1. místo v kategorii
2. místo v kategorii
3. místo v kategorii
4. místo v kategorii
5. místo v kategorii
Všichni ostatní v kat. kteří dokončili závod
Odstartovali, ale nedokončili
Diskvalifikováni pro porušení řádů

Počet bodů
8
7
6
5
4
3
1
0

Jako nejúspěšnější T.J. se vyhodnotí T.J. s nejvyšším součtem bodů všech jejích startujících.
Jako „skokan roku“ se vyhodnotí T.J. s nejvyšším procentním nárustem dle vzorce:
100 – (A : B x 100) = procentní nárust ,
Kde A = získaný počet bodů v minulém ročníku
B = získaný počet bodů v aktuálním ročníku

Čl. 3. – ocenění:
Nejúspěšnější T.J. a T.J. tzv. „skokan roku“ získávají diplom udělený komisí lyžování, odboru
sportu ČOS.

Schváleno VH komise lyžování OS ČOS dne 1.12.2017
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