Z pověření České Federace Spastic Handicap, z. s.
Vlaštovky Brno, z. s. a Sportovní klub Kociánka Brno, z. s.
POŘÁDAJÍ

JARNÍ HANDICAP OPEN 2016
pod záštitou Ing. Petra Vokřála, primátora Statutárního města Brna

Slavnostní zahájení: Sobota 7. 5. 2016 v 11:30 hodin
Místo: Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem

Pořadatelé akce

ve spolupráci

Generální partneři akce

Tato akce se uskuteční za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

I. ZÁKLADNÍ ČÁST
Pořadatel:

Vlaštovky Brno, z.s. a Sportovní klub Kociánka Brno, z.s.

Partneři SH:

RAPRINT s.r.o., Sibatech CZ s.r.o.,

Mediální partner SH:

Český Metropol, Deník moje noviny

Partneři SK:
Partneři Vlaštovky Brno:

Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, Centrum Kociánka Brno
Statutární město Brno, Jihomoravský kraj,
3S.cz s. r. o., HORMEN CE a.s., BDO CA s. r. o.

Datum konání:

Sobota 7. 5. 2016

Místo konání:

Sportovní areál VUT v Brně „Pod Palackého vrchem“
Technická 2, Brno, GPS: 49°13'32.85"N; 16°34'20.92"E.

Ředitel závodů:

Irena Ráčková

Organizátor akce:

Martin Polášek

Hlavní rozhodčí:
Delegát SH:

Stanislav Šťastný

Delegát RTA-SH:

Petr Vrátil

Technický ředitel:

Marian Kovács

Hlavní pořadatel:

Martin Polášek

Hospodář:

Simona Kazdová, Marie Mlaskačová

Závodní kancelář:
Zdravotní zajištění:

ČČK

Dekorování vítězů:

zástupci partnerů a sponzorů akce

Zdravotní klasifikátor:

Stanislav Šťastný

Partneři České federace Spastic Handicap, z.s.

II. TECHNICKÁ ČÁST
Stravování:

Je zajištěno v místě konání závodu. (v počtu dle objednávky na návratce).
Stravu nelze hradit z limitu státních prostředků, proto bude dle objednávky
v návratce vyfakturována vysílajícím TJ či SK!!!
Stravu je možné objednat a zajistit v rozsahu: obědový balíček v hodnotě 80,-

Cestovné:

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

Prezentace:

Účastníci se prezentují v sobotu 7. 5. 2016 od 10.30 do 11.00 hodin
v závodní kanceláři na stadionu pod Palackého vrchem. V 11.00
hodin bude uzavřena prezentace.

Odeslání přihlášek

Řádně vyplněné přihlášky k soutěži a návratku v elektronické
podobě (Přihláška k soutěži a návratka.xls - viz příloha), zašlete
nejpozději do 17. 4. 2016 na adresu: skkbrno@seznam.cz

Startovné

Dodatečné přihlášky nelze akceptovat, ve startovních listinách se
budou pouze škrtat ti, kteří nepřijedou. Přihlášku vyplňte ve
smyslu odstavce „Vyplnění přihlášek“.
Každý závodník platí startovné ve výši 100,- Kč.
Startovné hradí přihlašující TJ/SK hromadně za všechny přihlášené sportovce

při prezenci

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PRO GRAM
Sobota 7. 5. 2016
10.30 – 11.00 Prezentace
11.00 – 11.30 Vážení náčiní
11.30
Slavnostní zahájení
12.00
Zahájení soutěží
17.00 - 18.00 Vyhlášení výsledků
18.00
Odjezd účastníků

Pořadatel může program upravit podle počtu přihlášených.
Prosíme vedoucí výprav, aby neodjížděli před slavnostním vyhlášení výsledků.

III. SPORTOVNÍ USTANOVENÍ
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.
3. Diplomy se udělují pouze při minimální účasti tří závodníků.
4. Diplomy mohou obdržet pouze závodníci, kteří jsou členy TJ/SK
sdružených v ČFSH.

Technické podmínky Dráha je šestiproudová, na dráze i na sektorech je položen umělý
povrch Polytan, max. délka hřebů treter 6 mm.
Předpis

Závodí se dle ustanovení pravidel atletiky IPC, brožury „Atletické
soutěže 2016“ a podle ustanovení těchto propozic.

Zdravotní klasifikace Sportovci Spastic Handicap, kteří nejsou oklasifikováni
zdravotním klasifikátorem, se musí dostavit ke klasifikaci v sobotu
7. 5. od 10.15 do 11.00 hodin (místo se dozvíte u prezentace).
Zdravotní prohlídka: Závodníci, kteří nebudou mít odevzdáno potvrzení o preventivní
zdravotní prohlídce 2016 nebudou připuštěni k závodu.

Kategorie a disciplíny
Zde startují všichni závodníci se zdravotní klasifikací dle manuálu IPC
Kategorie


chodící - ambulants (třídy 35 - 38, 40 - 47)

muži – roč. 00 a starší
100m, 200m, 800m, 1500m, dálka, koule, disk, oštěp, 4x100m
hoši - roč. 01 a mladší
A-H
60m, 150m, 800m, dálka, koule, disk, oštěp, míček
ženy - roč. 00 a starší
A-F
100m, 200m, 800m, 1500m, dálka, koule, disk, oštěp, 4x100m
dívky - roč. 01 a mladší
A-D
60m, 150m, 800m, dálka, koule, disk, oštěp, míček
Soutěže na dráze a ve skoku dalekém nejsou vypisovány pro tř. 35 a 40.
A-M

Vozíčkáři
Kategorie


vozíčkáři - wheelchairs (třídy 31 - 34, 51 - 57)

W-M

muži – roč. 00 a starší
100m, 200m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), kuželka 397g (jen tř. 31, 32, 51)
hoši - roč. 01 a mladší
60m, 150m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), míček (ne tř. 31, 32, 51), kuželka 100g (jen tř. 31,
32, 51)- roč. 00 a starší
ženy
100m, 200m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), kuželka 397g (jen tř. 31, 32, 51)
dívky - roč. 01 a mladší
60m, 150m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), míček (ne tř. 31, 32, 51), kuželka 100g (jen tř. 31,
32, 51)

W-H
W-F
W-D

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 8 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 8 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),
Ustanovení pro technické disciplíny
a) budou-li v jedné disciplině vypsané kategorie startovat závodníci pouze jedné
zdravotní třídy, o pořadí rozhoduje absolutní výkon,
b) budou-li v jedné disciplině vypsané kategorie startovat závodníci více než jedné
zdravotní třídy, o pořadí rozhoduje bodový zisk dle bodovacího systému SH,
c) ve vrzích ze stolice absolvuje závodník 2 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) u vozíčkářů-vrhačů zda má odhodovou stolici vlastní „V“,
c) ve které zdravotní třídě je závodník klasifikován dle mezinárodního značení,
d) zkratku klubu, nikoliv celý jeho název (dle brožury „Atletické soutěže 2016“),
e) 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
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.
Závodník kategorie žactva může být se souhlasem mateřské jednoty přiřazen ke kategorii
dospělých tak, aby měl možnost získat za umístění diplom příp. medaili. Jiné kategorie
ani disciplíny než výše vypsané se neuskuteční.
Omezení startů
a) závodník kategorie mladšího žactva (ročníky 2003 a mladší) může startovat pouze ve 2
disciplinách, závodník kategorie staršího žactva a dorostu (ročníky 1999 až 2002) 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 užšího reprezentačního kádru.
Upozornění:
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového pořadu.
Definitivní časový pořad dostanou vedoucí výprav či TJ a SK emailem
nebo tištěný při prezentaci.
Irena Ráčková
ředitel závodů

Irena Ráčková
předseda SK Kociánka Brno, z.s.

