Propozice 23. ročníku
PŘESPOLNÍHO BĚHU - ZŠ Nebušice

pro jednotlivce základních škol a víceletých gymnázií
zařazeného do IV. ročníku celoroční soutěže
Pohár Věry Čáslavské 2021/2022

Potvrzení účasti:
Soupisky a doklady:
Vybavení:
Povrch:
Tratě:

Podmínka:
Účast:
Časový rozpis:
(dle počtu
účastníků
bude upraveno)
Rozhodčí:
Šatny:
Startovné:
Ceny:
Postup:
Kontaktní osoby:

Pořadatel:
Spolupořadatel:
Termín konání
a prezence:

ZŠ Nebušice
Dům dětí a mládeže Praha 6
Čtvrtek 21. 4. 2022
od 9:00 hodin v Areálu zdraví, začátek závodu v 10:00 hod.

Místo konání,
spojení MHD:

Areál zdraví – Nebušice, Šárka

Kategorie:

I. děti – žáci a žákyně 1. třída,
I. děti – žáci a žákyně 2. -3. třída
II. děti – žáci a žákyně 4. -5. třída
III. žactvo – žáci a žákyně 6. -7. třída
IV. žactvo – žáci a žákyně 8. -9. třída

Bus 161 z Bořislavky

Do 12. 4. 2022 do 14.00 hod písemně na e- mail: sport@ddmp6.cz .
Družstvo předloží vyplněnou soupisku potvrzenou razítkem školy a podepsanou
ředitelem školy v den konání soutěže. Každý účastník má u sebe průkaz
pojištěnce zdravotní pojišťovny.
Spínací špendlík, startovní lístek, sportovní obuv (tenisky), sportovní oblečení,
dle počasí teplou bundu, vlastní lékárničku.
Travnatý a asfaltový.
I., II. děti - dívky (4. – 5. tříd) malý okruh (délka cca 500 m)
II. děti- chlapci (4. - 5. tř.), III. žactvo, IV. žactvo-žákyně velký okruh (délka cca
1.000 m)
IV. žactvo-žáci malý a velký okruh (délka cca 1.500 m).
Všichni závodníci mají vyplněný startovní lístek, který je připevněn spínacím
špendlíkem.
Družstva škol MČ Praha 6 a MČ Praha 17.
10:00 I. děti, 10:30 II. děti
10:50 III. žákyně, 11:10 IV. žákyně
11:25 III. žáci, 11:40 IV. žáci
cca 12.00 -12.30 vyhlášení výsledků, ukončení cca 13.00 hod.
Hlavní rozhodčí zajistí pořadatel.
Prosíme zúčastněné školy o pomoc při řazení v cíli.
Žádáme účastníky ve sportovním oděvu, šatny nejsou k dispozici v Areálu zdraví.
Náklady budou hrazeny z dotace MČ Praha 6.
Nejlepší tři závodníci každé kategorie obdrží diplomy, poháry, medaile a věcné
ceny.
Soutěž není postupová. Účast v kategorii bodována pro soutěž IV. ročníku
„ Pohár Věry Čáslavské“.
R. Mrzenová, tel. 606 453 983, e-mail: sport@ddmp6.cz .

Mgr. Renáta Mrzenová
vedoucí soutěží

Mgr. Dana Obstová
ředitelka závodu

