Vedení závodu
Datum :
Místo:
Ředitel závodu :
Garant závodu :
Hlavní rozhodčí :
Zástupce hl. rozhodčího:
Technický ředitel:
Zpracování výsledků:

9.června 2012 od 8.oo hodin
fotbalový stadion Humpolec
Jaromír Slavík předseda MO ČRS Humpolec
Odbor RT při Radě ČRS
Ing. Zdeněk Hnízdil
Robert Pročka
Robert Mík
Ing. Jiří Pročka

Program závodu
8. června (pátek)
16.00 – 18.00
do 18.30
19.00
20.30

Možnost tréninku na fotbalovém stadionu v Humpolci
Příjezd a ubytování účastníků (rekreační středisko Lenka – Kletečná)
Večeře (v místě ubytování)
Porada vedoucích, trenérů a rozhodčích (klubovna ubytovny),
kontrola registračních průkazů, volba JURY

pozn.: Pro závodníky, kteří využijí trénink, je možnost ubytování již od 14.30.
9. června (sobota)
6.30
7.00 – 7.30
8.00 - 8.20
8.20 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 18.00
18.00
20.00

Snídaně
Přesun závodníků na fotbalový stadion v Humpolci
Slavnostní zahájení
Disciplíny č. 1, 3, 4, 8 (dle času vyhlášení výsledků)
Oběd v restauraci Kalich
Disciplíny č. 2, 5
Odjezd účastníků na rekreační středisko Lenka v Kletečné
Slavnostní vyhlášení výsledků,
ukončení MČR juniorů a žáků, banket

Pozn.: Terčové disciplíny se budou házet na umělé trávě, dálkové disciplíny na přírodní.
10. června (neděle)
8.00

Snídaně,
odjezd účastníků

Propozice závodu
Závodní řád:

Závodí se podle mezinárodního řádu I.C.S.F.

Vedoucí družstva:

ručí za veškeré škody způsobené závodníky, sportovní oblečení
svých svěřenců včetně včasných nástupů na start

Protesty:

Podává vedoucí družstva písemně u hlavního rozhodčího
do zahájení následující disciplíny, současně složí kauci 200 Kč,
která bude v případě kladného vyřízení případu vrácena.

JURY :

stanoví se na poradě vedoucích a trenérů

Ubytování a stravování
ubytování
pátek večeře
sobota snídaně
sobota banket
neděle snídaně

Rekreační středisko Lenka – Kletečná

sobota oběd

Restaurace Kalich Humpolec

Pozn.: Občerstvení na fotbalovém stadionu, během závodu, zajištěno.

Kategorie, limity :

žáci, žákyně, juniorky, junioři (bez limitu)

Hodnocení závodu:
jednotlivé disciplíny

medaile 1., 2., 3. místo
v kategoriích žáci, žákyně, junioři, juniorky

multi skish

medaile 1., 2., 3. místo
jednotná kategorie bez finálového rozhozu

pětiboj

poháry 1., 2., 3. místo
v kategoriích žáci, žákyně, junioři, juniorky

družstva

poháry, medaile 1., 2., 3. místo
v kategoriích junioři, juniorky

Uzávěrka přihlášek:

do 25. 5. 2011 na adresu:
Lucie Míková, Družstevní 1241, 396 01 Humpolec,
e-mail: lucie.mikova@email.cz

Celková cena a úhrada:
Celková cena za pobyt, stravu a banket činí 1. 350 Kč za osobu
Úhradu proveďte převodem na účet: 620

22 83 99 / 0800

Vzkaz pro příjemce: název MO, ÚS, MRS
Specifický symbol: 333
Variabilní symbol:
uvedete číslo organizace
(zjistíte na webu rybsvaz.cz u MO v závorce)
ÚS uvedou číslo z registračního listu (MRS uvede 6000)

Po uzávěrce přihlášek 25. 5. nevracíme peníze pro neúčast přihlášeného !!!

www.rybarihumpolec.cz

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast.
Za MO ČRS Humpolec
Lucie a Robert Míkovi

Rekreační středisko Lenka – Kletečná

GPS:

N 49° 30´ 24.9"
E 15° 17´ 21.8"

Příjezd od Pelhřimova







z Pelhřimova směr Humpolec, odbočit na Onšovice
pokračovat přes vesnici po hlavní silnici na Kletečnou
v Kletečné na návsi doleva okolo hasičské zbrojnice
po výjezdu na horizont vlevo autobusová zastávka - za ní odbočka doleva
po cca 300 m vlevo vjezd do střediska

Příjezd od Humpolce

 1 Exit 90 Humpolec - okolo vlakového nádraží směr Hněvkovice, Kletečná, Sedlice
 před Kletečnou křižovatka - neodbočovat doleva !!! Pokračovat po hlavní silnici
doprava směr Sedlice
 po výjezdu na horizont vlevo autobusová zastávka - za ní odbočka doleva
 po cca 300 m vlevo vjezd do střediska

Fotbalový stadion – Humpolec

GPS:

N 49°32'7.574"
E 15°21'37.897"

