TJ zdravotně postižených Halma Plzeň
za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Plzeňského kraje
a za spoluúčasti Atletického klubu TJ Baník Stříbro

pořádají

NÁRODNÍ ZÁVODY V PARA ATLETICE
2018

Stadión atletického klubu TJ Baník Stříbro
sobota 29. září 2018

I. ZÁKLADNÍ ČÁST
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:

TJ ZP Halma Plzeň
29. září 2018
Atletický
stadion

TJ

Baník

Stříbro,

Palackého

1269,

http://www.mapy.cz/s/80u3

Partneři SH:
Partneři TJ:

Ředitel závodů:
Hlavní rozhodčí:
Delegát RTA:
Technický delegát:
Hlavní pořadatel:
Hlavní sekretář:
Hospodář:
Zdravotní zajištění:
Dekorování vítězů:
Zdrav. klasifikátor:

SIBATECH CZ, RAPRINT s.r.o.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Město Plzeň, Plzeňská
teplárenská, Plzeňský kraj, Pizza Doma, Canard, obec Zbůch, TJ Baník
Stříbro, Židle a křesla Peška, Quins, Česká federace Spastic Handicap,
Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců
Roman Suda
bude doplněno
Václav Janouch
Ilona Babková
Lukáš Hais
Eva Lorencová
Eva Lorencová
First Help
zástupci sponzorů a pořadatelů
Stanislav Šťastný

II. TE CHNICKÁ ČÁST
Stravování

Je zajištěno v místě konání soutěže bufetem. Přibližné menu bude
upřesněno.

Doprava a cestovné

Dopravu na místo prezentace a stadión závodníkům a jejich doprovodu
hradí a zajišťuje vysílající TJ či SK.

Ubytování

Ubytování zajišťuje pořadatel pouze ve výjimečných případech na
základě poptávky v Plzni v hotelu IBIS (30 minut od sportoviště). Cena za
ubytování je dle aktuální nabídky 500 Kč/os/noc se snídaní.

Prezentace

Účastníci se prezentují v sobotu 29. 9. 2018 od 9.00 do 11.00 hodin
v závodní kanceláři na stadionu ve Stříbře.

Odeslání přihlášek

Řádně vyplněné přihlášky k soutěži a návratku v elektronické podobě
(Přihláška k soutěži a návratka.xls - viz příloha), zašlete nejpozději do
17.9.2018 na adresu: suda@centrumzbuch.cz
Dodatečné přihlášky nelze akceptovat, ve startovních listinách se budou
pouze škrtat ti, kteří nepřijedou. Přihlášku vyplňte ve smyslu odstavce
„Vyplnění přihlášek“.

Startovné

Startovné hradí přihlašující TJ/SK hromadně (vedoucí výpravy) za
všechny přihlášené. Startovné se vybírá ve výši 200,- Kč za závodníka.

Repre tým

Mateřské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby jsou povinny pozvat
všechny členy reprezentačního týmu užších i širších kádrů.

PŘEDBĚŽNÝ ČAS OVÝ PROGRAM
Sobota 29. září
9.00 - 10.00
9.45 - 10.20
10.30
15.00 - 15.30
16.00

Prezentace pro neubytované
Klasifikace (stadion TJ Baník Stříbro)
Zahájení soutěží
Vyhlášení výsledků
Odjezd domů

Pořadatel může program upravit podle počtu přihlášených.
Informace

Na telefonním čísle: 724 073 469

III. SPORTOV NÍ USTANOVENÍ
Technické podmínky http://www.mapy.cz/s/80u3 Dráha je šestiproudová, na dráze i na
sektorech je položen umělý povrch Tartan.
Předpis

Závodí se dle ustanovení pravidel atletiky IPC, brožury „Atletické soutěže
2018“ a podle ustanovení těchto propozic.

Zdravotní klasifikace Sportovci, kteří nejsou oklasifikováni zdravotním klasifikátorem,
se musí dostavit ke klasifikaci v sobotu 30. 9. od 10.15 do 11.00
hodin (místo se dozvíte u prezentace).
Zdravotní prohlídka: Závodníci, kteří nebudou mít odevzdáno potvrzení o preventivní
zdravotní prohlídce 2018, nebudou připuštěni k závodu.
Kategorie a disciplíny
Zde startují všichni závodníci se zdravotní klasifikací dle manuálu IPC
Skupina K – klasifikovaní chodící
Kategorie
6
A-M
A-H
A-F
A-D

chodící - ambulants (třídy 35 - 38, 40 - 46)
muži – roč. 2002 a starší
100m, 400m, 800m, 1500m, dálka, koule, disk, oštěp, 4x100m
hoši - roč. 2002 a mladší
60m, 300m, 800m, dálka, koule, disk, oštěp, míček
ženy - roč. 2001 a starší
100m, 400m, 800m, 1500m, dálka, koule, disk, oštěp, 4x100m
dívky - roč. 2002 a mladší
60m, 300m, 800m, dálka, koule, disk, oštěp, míček

Skupina K – klasifikovaní vozíčkáři
Kategorie
6

vozíčkáři - wheelchairs (třídy 31 - 34, 51 - 58)
muži – roč. 2002 a starší

W-M

W-H

100m, 400m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), kuželka 357g (jen tř. 31, 32, 51)
hoši - roč. 2003 a mladší
60m, 300m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), kuželka 100g (jen tř. 31, 32, 51), míček (ne tř. 31,
32, 51)
ženy - roč. 2002 a starší

W-F

W-D

100m, 400m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), kuželka 357g (jen tř. 31, 32, 51)
dívky - roč. 2003 a mladší
60m, 300m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), kuželka 100g (jen tř. 31, 32, 51), míček (ne tř. 31,
32, 51)

V přihlášce uvádějte pouze tyto vypsané věkové kategorie!
Ustanovení pro běhy
a) o pořadí v bězích v jedné disciplíně vypsané kategorie rozhoduje bodový zisk dle bodovacího
systému SH.
b) bude-li v bězích do 100m včetně startovat 6 a méně závodníků v jedné disciplině vypsané
kategorie, v čase rozběhů se poběží rovnou finále,

c) bude-li v bězích do 100m včetně startovat více než 6 závodníků v jedné disciplině vypsané
kategorie, budou rozděleni do 2 či více rozběhů a ve vypsaném čase se uskuteční finálový
běh,
d) závody v bězích delších než 100m se v jednotlivých vypsaných kategoriích uskuteční přímo
jako finále (běhy na čas), konečné pořadí se stanoví podle bodovacího systému SH.
Ustanovení pro technické disciplíny
a) budou-li v jedné disciplině vypsané kategorie chodících startovat závodníci pouze jedné
zdravotní třídy, o pořadí rozhoduje absolutní výkon,
b) budou-li v jedné disciplině vypsané kategorie chodících startovat závodníci více než jedné
zdravotní třídy, o pořadí rozhoduje přepočet dle bodovacího systému SH,
c) ve vrzích ze stolice má závodník 4 minuty na připoutání a zkušební pokusy a poté 6
závodních pokusů,
d) muži-vozíčkáři budou rozděleni do dvou skupin., a to W-M34 (spastici tř. 34) a W-M open
(ostatní vozíčkáři); podle počtu přihlášených může pořadatel přistoupit i k jinému
rozdělení.
Vyplnění přihlášek
V přihlášce uvádějte:
a) do které kategorie závodníka přihlašujete (viz odstavec „Kategorie a disciplíny“),
b) ve které zdravotní třídě je závodník klasifikován dle mezinárodního značení ( u tříd CP již
ne C8, ale 38 apod.),
c) zkratku klubu, nikoliv celý jeho název (dle brožury „Atletické soutěže 2016“),
d) u přihlašované disciplíny nejlepší výkon 2016 příp. 2015; pokud jej neznáte nebo závodník
disciplínu ještě neabsolvoval, napište 0 (nulu).
Závodníky přihlašujte na jednotlivé disciplíny tak, aby jim start v jednotlivých disciplínách
nekolidoval (viz „Časový pořad“). Dbejte na stať „Omezení startů“!
Slučování kategorií
K dalšímu slučování nedojde. Pokud je v jedné disciplině vypsané kategorie přihlášen jen jeden
závodník, bude soutěžit ve stejné disciplíně s jinou kategorií, ale vyhlášen bude v kategorii, do
které byl přihlášen. Jiné kategorie ani disciplíny než výše vypsané se neuskuteční. Závodník
kategorie žactva může být se souhlasem mateřské jednoty přiřazen ke kategorii dospělých tak, aby
měl možnost získat za umístění diplom.
Omezení startů
a) jeden závodník kategorie mladšího žactva (ročníky 2005 a mladší) může startovat pouze ve 2
disciplínách, závodník kategorie staršího žactva a dorostu (ročníky 2004 až 2003) ve 3
disciplínách,
b) za plnění tohoto omezení odpovídá složka, která závodníka k soutěži přihlásila,
c) nesplnění tohoto omezení upraví pořadatel vyškrtnutím nadbytečných závodníků; výjimka
je povolena pouze u reprezentačního kádru A, B a C.
Tituly a odměny
1. Vítěz resp. vítězka každé vypsané disciplíny získává diplom.
2. Závodníci resp. závodnice, kteří se umístí na druhém a třetím místě, získávají diplom.
Upozornění:

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového pořadu.
Definitivní časový pořad dostanou vedoucí výprav či TJ a SK emailem
nebo tištěný při prezentaci.

Roman Suda
ředitel závodů

Karel Lukeš
starosta města Stříbro

Předběžný časový pořad
KOMISE (SEKTOR)

koule,
dálka

SOUTĚŽ
10:30 800m

I. (1,2)

10:45 100m
10.55 100m

F všechny
kategorie
R A-M
R A-F

10:55 100m

F W-M, W-F

11:20 60m
11:25 60m
11.30 60m

R A-D
R A-H
F W-H, W-D

koule
A-M

II.(3,4) III. (5)
míček,
disk,
oštěp
míček
A-H, A-D

F A-M

11.50 100m
12:00 1500m

F A-F
F všechny
kategorie

oštěp
W-M34

vozík

koule
W-H

F A-D
F A-H

13:00 400m

F A-M

13:10 400m

F A-F

13:15 400m
13:20

F W-M, W-F

13:25 300m

F A-H

13:30 300m

F A-D

13:35 300m

F W-H, W-D

disk
W-M open

koule
A-F, A-D, A-H
disk
A-M

oštěp
W-D
disk
W-F

míček
W-H
koule
W-D
koule
W-M open

dálka
A-M, A-H, A-F,
A-D

12:45 60m
12:50 60m

disk
W-H
disk
W-M34

oštěp
A-F, A-H, A-D
míček
W-D
kuželka
W-F, W-D

oštěp
W-F

oštěp
A-M
oštěp
W-H
disk
W-D
koule
W-M34

13:40

oštěp
W-M open

14:30 4x100m F A-M, A-F
15:00

vozík

koule
W-F

12:10
12:20

V. (7)

disk
A-F, A-H, A-D

11:35
11:45 100m

vozík

IV. (6)

Vyhlášení

1. a 3.
předávka

2.předávka

kuželka
W-M, W-H

