DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9
MĚŠICKÁ 720
PRAHA 9 PROSEK
TEL.: 286 884 456-7

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9
PRACOVIŠTĚ :
GEN.JANOUŠKA 1060
PRAHA 14 ČERNÝ MOST
TEL/FAX: 286 889 428
MOBIL: 731 562 076

www.ddmpraha9.cz

PŘESPOLNÍ BĚH
OBVODNÍ KOLO PRAHA 9 A 14
Pořadatel:

Datum, místo :
Prezence:
Zahájení závodu:
Doprava:
Kategorie:

DDM Praha 9 – Měšická 720, 190 00 Praha 9
Oddělení soutěží – Gen.Janouška 1060, 198 00 Praha 9 – Černý Most,
e-mail: karel.slama@ddmpraha9.cz , tel/fax.:286889428,
mobil:731562076
1. 10. 2018, Xaverovský háj (Počernický rybník) – Praha 9 – Horní
Počernice viz.mapa na druhé straně
8,45hod (kdo si bude chtít předem projít trať, tak bude možnost od 8,30)
9,15hod
Autobusem č. 221, 222, 224, od metra Černý Most do zastávky
Svépravice viz. mapa
Mladší žáci a žákyně
chlapci a dívky narození 1. 1. 2005 do 31. 12.2007 – žáci/žákyně II.st.
Starší žáci a žákyně

Startují:
Hodnocení:

Délka trati:
Přihlášky:

Startovné:

Pravidla:
Ceny:
Postup:
Upozornění:

chlapci a dívky narození 1. 1.2002 do 31. 12.2005 – žáci/žákyně II.st.
Závodník/závodnice smí závodit pouze v jedné kategorii.
Každý závodník má s sebou kartičku zdravotní pojišťovny.!!!
Za každou školu může startovat jedno pětičlenné družstvo v dané
kategorii.
Do soutěže se započítávají výsledky čtyř nejlépe umístěných závodníků
prostým součtem umístění.
Závodníci při prezentaci obdrží startovní čísla, která musí mít viditelně
nalepená pro potřebu cílových rozhodčích. Závodníci bez čísel nebudou
hodnoceni.
mladší: chlapci - 1,5 km, dívky – 1,0 km
starší: chlapci - 3,0 km, dívky – 1,5 km
Běží se po lesních cestách.
Zasláním soupisky na e-mail: karel.slama@ddmpraha9.cz do 21. 9. 2018
Potvrzení o došlé přihlášce obdržíte na e-mail do 24hodin, pokud ne, tak
se informujte na přihlášení telefonicky.
Soupiska je ke stažení na www.ddmpraha9.cz .
Originál soupisky, potvrzený ředitelem školy, bude kontrolován při
prezentaci. Bez potvrzené soupisky a kartičky zdravotní pojišťovny
nebudou závodníci připuštěni k závodu.
100,-Kč/družstvo v kategorii
Startovné, je určené ke snížení nákladů a bude vybíráno na místě
v hotovosti proti dokladu.
Soutěží se podle pravidel ČAS a ustanovení tohoto rozpisu
Diplom a medaili obdrží první tři závodníci a závodnice v kategorii a
první navíc pohár.
Vítězná družstva ve všech kategoriích postupují do krajského kola.
Šatny nejsou k dispozici, pitný režim organizátor nezajišťuje,
předpokládaný konec je do 13 hodin.

V Praze dne 5. 9. 2018

Sláma Karel
oddělení sportu DDM Praha 9

MAPA MÍSTA

Zastávka Svépravice,
Bus 221,222,224

REGISTRACE ZÁVODNÍKŮ

