
Propozice přeboru župy

Zálesácký závod zdatnosti (ZZZ) 2005/2006

Župa Komenského, 27. března 2006

1 Úvodní ustanovení

Župní přebor župy Komenského v zálesáckém závodu zdatnosti (dále ZZZ) je kvalifikačním závodem pro
přebor ČOS v ZZZ.

Systém postupu, podmínky pro start v závodu, odměny pro vítěze, kategorie účastníků, podmínky účasti
na přeboru, zodpovědnost za zdravotní stav účastníků a materiální zabezpečení závodu jsou stanoveny
v rozpisu závodu.

Pravidla a systém přeboru, trať, popis disciplín a jejich hodnocení, stejně jako celkové hodnocení družstev
je uvedeno v pravidlech ZZZ pro přebor župy.

2 Organizační výbor

ředitel závodu: Martin Šimůnek
hlavní rozhodčí: Helena Šimůnková
časomíra: Radka Šenková

Obsazení jednotlivých disciplín rozhodčími zajistí organizátor přeboru.

3 Čas a místo konání

Župní přebor župy Komenského v ZZZ se uskuteční v sobotudne 29. dubna 2006v Uh. Hradištiu sokolovny
a v lokalitě Kunovský les–lesopark. Sraz a prezence jsou u sokolovny T.J. Sokol Uh. Hradiště. (Plánek
cesty na start a další informace především pro účastníky z jiných jednot viz 10).

4 Časový plán závodu

prezence: 9:30–10:00
nástup závodníků a zahájení závodu: 10:00–10:15
plánované ukončení závodu: 14:00
vyhlášení výsledků: 45 minut po ukončení závodu

5 Volitelné disciplíny pro letošní přebor

Kromě povinných disciplín ( topografie, překážky, přírodniny: rostliny, živočichové, souhvězdí, oheň,
strom) budou do letošního župního přeboru zařazeny volitelné disciplíny:

• uzlování,

• vlastivěda a historie Sokola: Marie Provazníková, Tomáš Garrigue Masaryk, Strahovský sletový
stadion),
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• signalizace,

• trefovačka,

• šošonský běh/střelba,

• zdravotnictví,

• šití.

6 Vybavení, pomůcky

Každé družstvo si pro župní přebor ponese s sebou podložku na psaní a tužku (propisovací tužku, fix
apod.). Všechno další náčiní, nářadí či pomůcky bude k dispozici u kontrol, pokud bude dovoleno.

Žádné další vlastní pomůcky nejsou dovoleny!!!

Pozn: Nejsou tedy dovoleny ani jakékoli „taháky“, v souladu s pravidly přeboru ČOS. Stejně tak není
povolena „nápověda po telefonu“, ani mobilním.

7 Odvolání, protesty, diskvalifikace

Porušení pravidel závodu, zvláště vědomé použití nedovolených pomůcek či hrubé porušení pravidel po-
bytu v lese, může být důvodem pro diskvalifikaci družstva. Návrh na diskvalifikaci družstva může vznést
kdokoli z rozhodčích. O diskvalifikaci družstva rozhoduje sbor rozhodčích hlasováním. Rozhodčí se může
zdržet hlasování. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlavní rozhodčí závodu.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím rozhodčího může vedoucí družstev vznést protest písemnou formou.
O oprávněnosti protestu a o dalším postupu rozhodne hlavní rozhodčí po poradě s ředitelem závodu
a dalšími rozhodčími, diskuse o protestu není veřejná.

Proti rozhodnutí sboru rozhodčích (v případě diskvalifikace) či hlavního rozhodčího (v případě protestu)
není další odvolání.

8 Další ustanovení

Závodníci se při závodu chovají v souladu s pravidly pobytu v lese, zejména se chovají tiše a nepoškozují
lesní porost.

Další informace:

• Diskusní fórum na stránkách http://www.sokol.cz, klub „Pobyt v přírodě v župě Komenského“,

• Martin Šimůnek, tel.: 775 619 005 nebo e-mail: gman@seznam.cz,

• Informační server http://www.sokol.cz (propozice, termíny akcí, výsledky).

9 Přihláška do župního přeboru

V případě zájmu o účast v župním přeboru odešlete nejpozději tři týdny před termínem župního přeboru
předběžnou přihlášku, ve které uvedete:

1. jméno a kontakt vedoucího družstev (adresu, telefon, e-mail je-li k dispozici),

2. odhadovaný počet družstev (3+1) pro jednotlivé kategorie (žactvo, dorost) viz rozpis soutěže,

2



Přihlášku zašlete na adresu:
Martin Šimůnek, Šafaříkova 378, 686 01 Uherské Hradiště
nebo na e-mailovou adresu: gman@seznam.cz

10 Doprava do místa závodu

Start závodu se nalézá u sokolovny T.J. Sokol Uh. Hradiště. Z vlakového i autobusového nádraží dopo-
ručujeme pěší přesun dle přiložené mapy. Po dohodě s organizátory lze zajistit doprovod pro účastníky
z nádraží.

Obrázek 1: Doprava na místo závodu
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