Mistrovství České republiky družstev mužů
Zpravodaj č.1/2018
Vážení sportovní přátelé,
na webových stránkách ČAS jsou zveřejněny propozice mistrovství České republiky družstev
mužů a žen, které se uskuteční v sobotu a v neděli 25.srpna a 26.srpna 2018 v Uherském
Hradišti za pořadatelství AC TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště.
Tyto propozice doplňuji a upřesňuji:
a/předběžnou přihlášku je třeba podat nejpozději v sobotu 25.srpna do 20:00 hodin na
webové stránce ČAS, musí obsahovat seznam závodníků s uvedením přijmení, jména,
startovního čísla a přihlašované discipliny a aktuálního výkonu dosaženého v letošní sezoně.
Upozornění – přihlášky k soutěži pro hod kladivem mužů je třeba podat na webové stránce
ČAS do pátku 24.srpna do 20:00 hodin
Na technické poradě jsou povoleny pouze škrty. Přihlášky štafet se předávají při zahájení
technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisu/kartička/.
b/technická porada družstev se uskuteční od 9:30 ve fotbalové tribuně.
Na technické poradě obdrží každý vedoucí družstva dva výtisky předběžné přihlášky,
které opraví a podepíše, předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za
uskutečněný start se všemi důsledky. Řídícímu pracovníku předají vedoucí družstev
případnou doplňkovou soupisku. Technické porady se zúčastní řídící soutěže, ředitel závodu,
vedoucí závodní kanceláře, hlavní rozhodčí a jeden vedoucí každého zúčastněného družstva.
c/startovní čísla budou dodána ČAS jejich přidělení:
TJ Dukla Praha 1-30, PSK Olymp Praha 31-60,VSK UNI Brno 61-90, AK Olomouc 91-120, AK
Slavia Praha 121-150, AK Škoda Plzeň 151-180.
Čísla vydá pořadatel v sobotu od 15:00 do 17:00 hod. a v neděli od 8:00 hod.
ve sportovní hale.
d/pro zařazení závodníků do běhů i pro určení pořadí v soutěžích v poli bude rozhodující
výkon nebude se tedy losovat
e/základní výšky a zvyšování bude řešeno na technické poradě
f/dále připomínám, že je třeba dodržet veškerá ustanovení „Soutěžního řádu družstev 2018“
vztahující se k mistrovství České republiky družstev mužů a žen.
g/hodnocení/udělení pomocných bodů/ řeší článek 15 Soutěžního řádu-boduje se prvních
osm míst systémem 9-7-6-5-4-3.2-1.
Přeji všem skvělé výkony a spokojenost s výsledky Vašich družstev.
V Jablonci nad Nisou dne 12. srpna 2018
Dušan Molitoris ,řídící pracovník družstev mužů, tel:723225095
molitoris.dusan@seznam.cz

