ČASOVÝ POŘAD

9:00 - 9:45

PREZENTACE

9:45 - 10:00

UVÍTÁNÍ, NÁSTUP
BEZPEČNOST A PRAVIDLA
ORGANIZACE PRŮBĚH ZÁVODŮ

10:00 – 11:00

ZÁVOD NA 500M - STARŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ
ROZJÍŽĎKY 8 – 12 ZÁVODNÍKŮ
DO FINÁLE POSTUPUJÍ PRVNÍ 3 V KATEGORII

PARALELNÍ štafeta - MLADŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ
SOUTĚŽ MINIDRUŽSTEV – VYLUČOVACÍ ZPŮSOB

11:00 – 12:00

ZÁVOD NA 500M - MLADŠÍ ŽÁCI
ROZJÍŽĎKY 8 – 12 ZÁVODNÍKŮ
DO FINÁLE POSTUPUJÍ PRVNÍ 3 V KATEGORII

PARALELNÍ štafeta - STARŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ
SOUTĚŽ MINIDRUŽSTEV – VYLUČOVACÍ ZPŮSOB

12:00 – 12:30

FINÁLE 500M - MLADŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ
FINÁLE 500M - STARŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ

12: 30- 13:00

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ, ZÁVĚR

PROPOZICE
KDY?

Dne 12. 6., 13. 6. a finále 14. 6. 2019.
9:00 - 13:00 hod.

KDE?

Na městském atletickém stadionu SSK Vítkovice, Ostrava-Vítkovice.

KDO?

BOKOLOBKA TÝM OSTRAVA, člen SSK Vítkovice.

PRO KOHO?

Pro děti a mládež ZŠ z Ostravy a okolí.

PO PŘIHLÁŠENÍ? Po vyplnění e-přihlášky vyrozumí organizátor odpovědnou osobu o zařazení do
soutěže a pošle mu FORMULÁŘ SOUPISKY vyzve k doplnění družstva dětí.
Odpovědná osoba je povinná vyplněný FORMULÁŘ SOUPISKY doručit
email: bokolobkatym@gmail.com nejpozději dva dny před závodem.
Případné změny v soupiskách jsou možné i na místě.
STARTOVNÉ?

Startovné, půjčení koloběžek i cyklistických přileb zdarma (doporučujeme vlastní)

CO?

Závod dětí a mládeže ve sportovním koloběhu: SPRINT NA 500m v koloběhu.

NAVÍC?

Doprovodný program:
-

KATEGORIE?

PARALELNÍ SLALOM DVOJIC
Dopravně zábavný KVÍZ Aktiv Besip

Mladší žáci, mladší žákyně (7-10 let), starší žáci, starší žákyně (11 – 15let), družstva.

ŠKOLA?

Může sestavit jedno nebo více DRUŽSTEV!!!

DRUŽSTVO?

Závod je určen pro jednotlivce i družstva.
Pro účast v soutěži je NUTNÉ sestavit družstvo!
Družstvo tvoří celkem 12 dětí (nejméně 8 dětí). Vždy 3 děti v každé kategorii (2).
(tj. 3 (2) mladší žákyně, 3 (2) mladší žáci, 3 (2) starší žákyně a 3 (2) starší žáci).
Do jednoho družstva nelze zařadit více dětí v jedné kategorii (pouze 3).
Mladší děti však mohou závodit ve starší kategorii, nikdy však ne dvakrát
(mladší i starší kategorie).

SOUTĚŽ?

Postupy v soutěži jednotlivců:
Děti jsou zařazovány do jednotlivých rozjížděk podle kategorií.
V jedné rozjížďce jsou zastoupeny vždy jedením závodníkem z družstva
(pouze v odůvodněných případech tomu bude jinak).
Do jedné rozjížďky nastupuje nejvýše 12 dětí.
Po absolvování rozjížděk v jednotlivých kategoriích postupují do finále
první tři děti z rozjížděk.
Vyhodnocování soutěže družstev:
Klíčem je prostý součet umístění dětí v jednotlivých kategoriích ve finále.
Při rovnosti bodů rozhoduje absolutně nejrychlejší finalista
u nerozhodných družstev.

FINÁLE?

První družstva z každého závodního dne postupují do finále (14. 6. 2019).
Celkem se ve finále zúčastní šest družstev.

ZMĚNY?

Družstvo, které se nemůže dostavit na finále včas vyrozumí pořadatele.
V tomto případě bude vyrozuměn o postupu v pořadí další družstvo.
Družstvo postupující do finále může učinit na dvě změny v jeho složení.

BEZPEČNOST?

Děti jsou organizátorem Bokolobka tým Ostrava z. s.
před startem poučení o bezpečnosti a způsobu jízdy na koloběžce,
o pravidlech chování na sportovní akci Koloběžky do škol Ostrava.
Cyklistická přilba je povinná pro všechny účastníky!!!
Při nerespektování pokynů pořadatele lze školu resp. školní družstvo při hrubém
nebo opakovaném prohřešku vyloučit ze soutěže.

ODMĚNY
CENY?

Startovací balíčky, taška Aktiv Besip
Dárek zúčastněným pedagogům.
Ceny pro vylosované závodníky.
Ceny pro družstva zapůjčení šesti koloběžek Yedoo na celý školní rok.
Ceny pro družstva – Vítězný pohár Ostrava!!!
Ceny pro vítěze,
Dárkové poukazy pro děti (zlatý, stříbrný, bronzový)

INFORMACE

Bokolobka tým Ostrava z. s.

VÝSLEDKY

www.kolobezkydoskol.cz

FOTO VIDEO

email: bokolobkatym@gmail.com

www.bokolobkatym.cz

PARTNEŘI:
Generální sponzor:

Hlavní sponzor:

PARALELNÍ ŠTAFETOVÝ ZÁVOD
Pravidla vloženého závodu

Minidružstvo tvoří nejméně 4 a nejvíce 6 dětí sloučených v kategoriích mladší žáci s žákyněmi, starší
žáci i žákyněmi. Méně početné družstvo určí jednoho nebo dva členy štafety, kteří pojedou dvakrát.
Losování - před závodem vždy losujeme. Proti sobě nastupují vždy jen dvě po sobě vylosovaná
minidružstva. První vylosované minidružstvo má právo volby dráhy.
Předávka a překážky - u mladších žáků a žákyň se provádí předávka koloběžky namístě z klidu (po
zastavení ve vymezeném území). Neprojetí některé z překážek je vždy důvod pro vyřazení (nepostup).
Pokud se tohoto prohřešku dopustí obě družstva start se opakuje znovu. Shození překážky není
důvodem penalizace ani vyloučení. Shozenou překážku musí uvést na původní místo kterýkoliv člen
minidružstva.
Postup - soutěží postupujeme vyřazovacím způsobem, (čtvrtfinále, semifinále, finále). Dále postupuje
vždy jen vítězné minidružstvo.
Informace - viz. INFORMAČNÍ TABULE, + nákres
Kvíz - Součástí závodu je i krátký KVÍZ (Aktiv Besip)
Vyhodnocení, Vítězové – vítězná minidružstva, budou vyhlášena a odměněna.

V případě nutnosti si pořadatel vyhrazuje právo učinit změny.
KONTAKT:

Koloběžky do škol Ostrava
Jiří Waldhauser
tel. 605557656, 777114187

