
Rozpis župního přeboru
Zálesácký závod zdatnosti (ZZZ) 2005/2006

Župa Komenského, 15. listopadu 2005

1 Základní ustanovení

1.1 Základní předpis

Zálesácký závod zdatnosti (dále jen ZZZ) je soutěž sokolské všestrannosti. Koná se v přírodním prostředí,
kde na cca 2–3 km okruhu plní účastníci různé úkoly. Běží se na čas. K dosaženému času se za chybný
úkon připočítávají trestné minuty.

1.2 Kategorie

Soutěží tříčlenná chlapecká, dívčí nebo koedukovaná družstva ve dvou kategoriích dle věku účastníků:

žactvo 11–14 let rok narození 1992–1995
dorost 15–17 let rok narození 1989–1991

1.3 Termín, přihlášky, systém postupu

Župní přebor se uskuteční v sobotu dne 29. dubna 2006 v Uh. Hradišti jako otevřená soutěž pro
všechny T.J. župy. Termín odeslání závazné přihlášky je 3. dubna 2006 (platí razítko pošty, datum
odeslání e-mailu nebo datum osobního předání pořadateli přeboru).

Do přeboru župy může jednota přihlásit nejvýše dvě tříčlenná družstva (každé s jedním náhradníkem) pro
každou kategorii. Účast dalších družstev může být schválena pořadatelem přeboru dle počtu přihlášených
družstev.
Družstva se do přeboru župy nominují podle výsledků přeboru jednoty.
Každá jednota, účastnící se župního přeboru, má právo vyslat jednoho rozhodčího.

Podle výsledkové listiny přeboru župy župa do přeboru ČOS přihlásí nejvýše jedno tříčlenné družstvo
v každé kategorii (s jedním náhradníkem a jedním vedoucím). Účast bude nabídnuta vítěznému družstvu,
v případě, že se vítězné družstvo přeboru nebude moci zúčastnit, bude účast nabídnuta dalším družstvům
dle umístění.

Přebor ČOS se koná 19.–21. května 2006 v Jurenkově osadě, Studenec u Třebíče.

1.4 Disciplíny

Topografie, práce s ohněm, překonávání překážek, poznávání přírodnin, lezení na strom. K těmto disciplí-
nám se řadí další z výběru—uzlování, vlastivěda, signalizace, hod na svislý nebo vodorovný cíl, zdravověda
(i transport zraněného) práce se sekerou a nožem, šošonský běh.

Výběr, obsah, hodnocení disciplín a další podrobnosti soutěže určuje vyhlašovatel v pravidlech závodu.
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1.5 Pravidla a propozice župního přeboru

Pravidla župního přeboru budou publikována nejpozději dne 8. dubna 2006.
Propozice závodu budou přihlášeným účastníkům (vedoucím družstev) odeslány na základě zaslané při-
hlášky nejpozději dne 8. dubna 2006.

1.6 Ekonomické zajištění soutěže

V župním přeboru si dopravu a stravu hradí účastníci sami (ev. je hradí jednota). Rozhodčím je hrazeno
jízdné proti předloženému dokladu. 1

1.7 Ceny

První tři družstva obdrží diplomy. Případné další ceny mohou být doplněny.

2 Podmínky účasti

Do hodnocení pro postup do přeboru ČOS bude započteno pouze řádně přihlášené družstvo, členové
družstva budou mít členské průkazy ČOS se zaplacenou členskou známkou na příslušný rok a fotografií.
V případě nesplnění tohoto ustanovení bude závodník, popř. celé družstvo vyloučeno z přeboru župy bez
náhrad.
Na sokolských soutěžích všech úrovní je podmínkou účasti sokolská symbolika, viditelně umístěna na
cvičebním úboru (vrchním oděvu).

Soutěže se mohou zúčastnit také další družstva, jejich účast povolí pořadatel dle počtu přihlášených
sokolských družstev. Tato další družstva budou započteny do hodnocení soutěže, nemají však nárok na
postup do přeboru ČOS.

Za zdravotní stav závodníků odpovídají rodiče, potvrzení o zdravotním stavu od nich přebírá vedoucí
družstva.

Všichni členové ČOS jsou pojištěni v rámci pojištění ČOS.

Zpracoval: Martin Šimůnek (TJ Sokol UH)—na základě rozpisu pro přebor ČOS.

Schváleno náčelnictvem župy Komenského dne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Helena Chytková
náčelnice župy Komenského náčelník župy Komenského

Rozpisy soutěží řízených náčelnictvem ČOS jsou k dispozici na http://www.sokol.info

1V přeboru ČOS bude nominovaným závodníkům a povolenému počtu doprovodu hrazeno jízdné a ubytování. Stravování
hradí župa. Rozhodčím a pořadatelům bude uhrazeno jízdné, ubytování a zajištěno stravování.
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