PROPOZICE
I.

části Okresního kola soutěže dorostu
a volné soutěže mužů a žen
Branný závod

Termín:

13.10.2019 (neděle)

Prezence:

do 8:30h

Místo:

Poříčany, okolí, viz mapa
-

příjezd po D11: odbočit na EXIT25 směr Č. Brod, po cca 400m odbočit vpravo
(cedule obalovna Skanska)

-

příjezd od Č. Brodu: po hlavní silnici přes celé Poříčany směr Sadská, cca 300m
před nájezdem na D11 odbočit vlevo

Zajišťuje:

SDH Klučov/Havlínová

Účast:

kategorie dorostenců, mužů a žen registrovaných na OSH Kolín
1/ DOROST

Kategorie:

- dorostenci družstva
- dorostenky družstva
- smíšený dorost
- dorostenci jednotlivci
- dorostenky jednotlivci

-

disciplína bude součástí Okresního kola dorostu a výsledky v ní dosažené budou
započítány do celkového hodnocení spolu s výsledky v jarní části

-

z každého SDH může startovat libovolný počet závodníků

-

každý závodník/ závodnice absolvuje disciplínu dle pravidel pro dorost –
jednotlivce. Do hodnocení družstva bude v jarní části zaznamenán součet
výsledku pěti nejlépe umístěných členů tohoto družstva. Soutěžícím jednotlivcům
jejich výsledek z branného závodu zůstává.

2/ MUŽI, ŽENY
Kategorie:

- ženy do 39 let včetně
- muži do 39 let včetně
- ženy 40+ (LEGENDY)
- muži 40+ (LEGENDY)
- všechny kategorie dospělých budou plnit disciplínu „branný závod“
dle platných Směrnic dorostu pro jednotlivce
- druhy zranění budou plněny pro ročník 2018/2019

Ceny:

1.-3. místo všech kategorií
1. místo - Poukázka v hodnotě 1 500,- Kč na nákup do OC Futurum
2. místo - Poukázka v hodnotě 1 000,- Kč na nákup do OC Futurum
3. místo - Poukázka v hodnotě 500,- Kč na nákup do OC Futurum

Startovné:

20 Kč/ závodník

Občerstvení:

zajištěno a hrazeno ze strany OSH Kolín

Doprava:

zajištěna ze strany vysílající organizace

Přihlášky zasílejte na email: sh.kolin@c-box.cz do 4. 10. 2019

V Kolíně dne 9. července 2019

Jan Hybler

Kamila Havlínová

vedoucí OORM OSH Kolín

starostka OSH Kolín

