
Pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho

PROPOZICE
1. Pořadatel

2. Termín

3. Místo konání

4. Účastníci

Výsledky jsou 
k dispozici zde

Družstva: 4 dívky a 4 chlapci stejné školy narození v kterémkoli z následujících ročníků 
1999, 2000, 2001 a 2002
Jednotlivci: ročníky narození: (v závorkách je označení kategorií) 1998 (CH15, D15), 1999 
(CH14, D14), 2000 (CH13, D13), 2001 (CH12, D12), 2002 (CH11, D11) a 2003 (CH10, D10)
Omezení startu: 
– Postupující z okresních kol označení v konečných výsledcích družstva QD, jednotlivci qj

5. Přihlášky Posílejte e-mailem na SOUPISCE DRUŽSTEV a JEDNOTLIVCŮ (přiloženy) 
nejpozději do                      na e-mailovou adresu:
Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel. 

Originál SOUPISKY DRUŽSTEV a JEDNOTLIVCŮ potvrzené ředitelstvím příslušné školy 
předá vedoucí družstva (vedoucí jednotlivců) pořadateli při prezenci.
Změny v soupiskách lze provést při prezenci.

6. Disciplíny Sprint 60 m, skok daleký, medicinbal, shyby,                                 ,hod míčkem,

7. Bodování Bodování Podle bodovacích tabulek Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů.
Aktuální tabulky najdete na www.ovov.cz/bodovaci-tabulky.

8. Pravidla Pravidla disciplín naleznete na www.ovov.cz/pravidla.
Pravidla soutěže družstev naleznete na www.ovov.cz/soutez-druzstev.

9. Prezence

10. Startovné Družstva ani jednotlivci startovné ani žádné jiné poplatky neplatí!

11. Rozhodčí Zajistí pořadatel, v případě potřeby bude využit doprovod družstev.

12. Ceny Družstva na 1. – 3. místě obdrží pohár a medaile. Jednotlivci na 1. – 3. místě obdrží medaili 
a diplom. Každé družstvo, které dokončí soutěž, obdrží diplom s umístěním a dosaženým 
počtem bodů. Do konečného pořadí jednotlivců v ročnících narození 1999 až 2002 se 
započítávají i účastníci ze soutěže družstev.

13. Pojištění Účastníci nejsou pojištěni proti úrazům ani krádežím a ztrátám. Každý účastník je povinen 
mít s sebou průkaz zdravotního pojištění.

14. Upozornění Povinností všech družstev je zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu.

15. Postup na
     Republikové 
     finále

Družstva: Přímo postupuje 1. a 2. družstvo z krajského kola a dále 5 nejlepší družstev ze 
všech krajských kol podle získaných bodů do celkového počtu 35 družstev
Jednotlivci: 1. dívka a 1. chlapec z 15 krajských kol v ročnících 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003 a dále 9 nejlepších podle dosaženého výsledku v každé kategorii na základě 
učitelem odeslaného výsledku do 17. 6. 2013 (celkem 24 postupujících v každé kategorii)

16. Republikové 
     finále 5. – 8. 9. 2013 (závod 6. a 7. 9. 2013), stadion E. Rošického, Strahov, P-6

17. Poznámky

http://www.ovov.cz/vysledky
http://www.ovov.cz/vysledky
http://www.ovov.cz/o-projektu/bodovaci-tabulky
http://www.ovov.cz/o-projektu/pravidla
http://www.ovov.cz/o-projektu/soutez-druzstev
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	Pořadatel: ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová - Mgr. Roman Cápal z pověření DECARO RMG, ve spolupráci s DDM  Moravská Třebová a VOŠ MO Moravská Třebová.
	Termín: 12. 6. 2013 od 8:00 do 14:15hod.
	Místo_konání: ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová.
	Místo_konání_10: 10. 6. 2013
	Místo_konání_7: capalr@2zsmtrebova.cz
	Disciplína_1: švihadlo nebo plavání
	Disciplína_2: běh na 1.000 m nebo dribling
	Prezence: 8:00 - 8:30 v místě soutěže.
	Poznámky: Krajské kolo rozšířeno na 12 družstev a odpovídající jednotlivce.Nutné i boty do tělocvičny. Tretry povoleny: 60m, skok daleký, hod míčkem, 1000m.Těšit se můžete na profesionálního moderátora a atraktivní doprovodný program.



