Dům dětí a mládeže Praha 6
ve spolupráci s VSK FTVS Praha
MHMP a MČ Praha 6
pořádají

III. ročník soutěže Pohár Věry Čáslavské pro školní rok 2019/2020

Propozice obvodního kola přespolního běhu
pro žáky základních škol a víceletých gymnázií
Závody se uskuteční v rámci veřejných závodů

XXX. ročníku „BĚH OKOLO DŽBÁNU“

Potvrzení účasti:
Soupisky a doklady:

Vybavení:

Povrch a délka tratí:
Z pravidel:
Předběžná účast:
Systém:
Rozhodčí:
Šatny:

Pořadatel:
Spolupořadatel:

Dům dětí a mládeže Praha 6
VSK FTVS Praha

Termín konání
a prezence:

Úterý 1. 10. 2019, prezence od 10:00 hod.,
start v 10:30 hod., ukončení cca 13:00 hod.

Místo konání,
spojení MHD:

Lesopark u koupaliště Džbán – Praha 6, Vokovice, v sousedství
areálu SK Aritma, od stanice metra A- Nádraží Veleslavín, dále
pěšky asi 1 km za Vokovickou školu, před vstupní branou areálu
Aritma, odbočit vpravo asi 200m.

Kategorie:

III. žáci a žákyně 6. -7. třída,
IV. žáci a žákyně 8. -9. třída

Do 27. 9.2019 do 12:00 hod e-mailem sport@ddmp6.cz .
Soupisku družstva odevzdáte při prezenci v den konání. Soupiska bude potvrzena
ředitelem školy (podpis a razítko) a bude obsahovat i formulaci: „Nikdo z uvedených žáků
není zařazen do III. nebo IV. zdravotní skupiny nebo není osvobozen od TV, Každý
účastník má u sebe průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny.

Sportovní oděv a obuv, vlastní lékárničku.

Terén smíšený (asfalt, tráva). Kategorie III. a žákyně kategorie IV. 900m, žáci kategorie
IV. 1500m.
Počet závodníků v kategorii není omezen. Start je hromadný pro kategorii.
Školy MČ Praha 6 a 17.
Obvodní kolo soutěže družstev je pořádáno v rámci veřejného závodu. Startují družstva
nebo pouze jednotlivci. Do pořadí družstev se hodnotí čtyři nejlépe umístění jednotlivci
(každá kategorie zvlášť).
Zajistí pořadatel závodu z řad pracovníků a studentů UK FTVS.
Doporučujeme příchod rovnou ve sportovním oblečení.

Ceny:
Postup:
Upozornění:

Vítězná družstva MČ v kategorii postupují do krajského kola.

Jednotlivci na 1. – 3. místě získají diplom, pohár, medaili, věcnou cenu.

Kontaktní osoba:

R. Mrzenová, telefon 606 453 983, e-mail:sport@ddmp6.cz

Časový rozpis závodu a informace pro další kategorie najdete v propozicích VSK FTVS
Praha.

Mgr. Renáta Mrzenová
vedoucí soutěží
PaedDr. Tomáš Gnad
ředitel závodu

