II. ročník soutěže Pohár Věry Čáslavské
školní rok 2018/2019

Dům dětí a mládeže Praha 6
ve spolupráci s MHMP a MČ Praha 6
Propozice obvodního kola v přetahu lanem
pro žáky základních škol a víceletých gymnázií
Pořadatel:
Spolupořadatel:

Dům dětí a mládeže Praha 6
ZŠ Dědina

Termín konání
a prezence:

Úterý 2. 4. 2019
8.15 hod., předpokládané ukončení cca 13.00 hod.
(dle přihlášených účastníků)

Místo konání,

Velká tělocvična ZŠ Dědina, Žukovského 6, P- 6

spojení MHD:

Kategorie:

Autobusy 191,108 do stanice Sídliště Dědina

1) starší děti (I. stupeň ZŠ), nar. 2007 a mladší
2) mladší žactvo (II. stupeň ZŠ), nar. 2005,2006,2007
3) starší žactvo, nar. 2002,2003,2004,2005

Do středy 27. 3. 2019 do 14.00 hod. na sport@ddmp6.cz.
Potvrzení účasti:
Soupisky a doklady: Družstvo předloží vyplněnou soupisku potvrzenou razítkem školy a
podepsanou ředitelem školy v den konání soutěže.
Každý účastník má u sebe průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny.
Vybavení:
Povrch:
Z pravidel:

Sportovní obuv, chrániče zápěstí, loktů a kolen, cyklistické krátké rukavice
(bezprsté), vhodný dlouhý rukáv a dlouhé nohavice (proti odření), vlastní
lékárnička.
Parkety.
Družstvo tvoří 6 závodníků, možnost dvou náhradníků.
Lano – délka 10 m; 3m od středové čáry vyznačena meta, za kterou se musí
dostat označená půlka lana. Bude se soutěžit na 2 vítězství s časovým
limitem maximálně 1 minuta. Pokud se nepodaří některému družstvu druhé
přetáhnout, rozhodčí po uplynutí časového limitu přeměří vzdálenost od
středové čáry a určí vítěze.

Účast:
Systém:
Rozhodčí:
Šatny:

Družstva škol MČ Praha 6, MČ Praha 17.
Bude sdělen při nástupu družstev podle počtu přihlášených.
Žádáme, aby každá škola zajistila 1 rozhodčího.
Jsou společné, slouží jako převlékárny, cenné věci uložte u vedoucích.

Ceny:

Prvá tři družstva v kategorii obdrží diplomy, poháry, věcné ceny a jejich
členové medaile.
Soutěž není postupová.
Přezutí pedagogického doprovodu. Závodníci nejsou pojištěni proti úrazům
ani krádežím a ztrátám.
R. Mrzenová, tel. 606 453 983, e-mail: sport@ddmp6.cz

Postup:
Upozornění:
Kontaktní osoba:

Renáta Mrzenová
vedoucí soutěží
Michal Burian
za ZŠ Dědina

