Soutěž Orla župy sv. Zdislavy v lehké atletice 16.4.2016 - orelská kvalifikační soutěž v lehké atletice pro oblast G. Severní Čechy -proposice:
Pořadatel: Orel jednota Semily a Orel župa sv. Zdislavy
Ředitel soutěže: Bohdana Tichá, Husova 80, 513 01 Semily; tel. 739911157, e-mail orel.semily@seznam.cz .
Odvolací komise: Ředitel turnaje, zástupce župní tělovýchovné rady, 1 zástupce zvolený ze zúčastněných výprav. V případě potřeby bude doplněno dalšími zástupci zúčastněných výprav.
Místo: Hřiště Gymnasia v Semilech.
Účastníci: kategorie a složení družstev: 
(vždy zvlášť kluci a zvlášť děvčata, vše podle počtu roků dosažených v r. 2016): 
benjamínci 5 let a mladší - běh 60 m, hod kriketovým míčkem, skok do dálky z místa
atletická školka 6 - 7 let - běhy 60 a 100 m, hod krik. míčkem, skok do dálky z místa
ml. přípravka 8 - 9 let - běhy 60 a 200 m, hod krik. míčkem, skok do dálky
st. přípravka  10 - 11 let - běhy 60 a 400 m, hod krik. míčkem, skok do dálky
žáci, žákyně mladší 12 - 13 let - běhy 100 a 400 m, hod krik. míčkem, skok do dálky
žáci, žákyně starší 14 - 15 let - běhy 100 a 1500 m, vrh koulí, skok daleký
V těchto kategoriích se závodí ve víceboji. Umístění se přepočítávají na body a výsledný součet určuje pořadí.
V následujících kategoriích se závodí v jednotlivých disciplínách:
dorostenci, dorostenky 16 - 17 let - běhy 100,400,1500 m, dálka, koule
junioři, juniorky 18 - 19 let - běhy 100,400 a 1500 m, dálka, koule
muži 20 - 39 let - běhy 100,400, a 3000 m, dálka, koule
ženy 20 - 34 let - běhy 100,400 a 1500 m, dálka, koule
muži master  40-49 let - běhy 100,400 a 3000 m, dálka, koule
ženy master 35-44 let  - běhy 100,400 a 1500 m, dálka, koule
veteráni A  50-59 - běhy 100,400 a 1500 m, dálka a koule
veteránky A 45-54 let  - běhy 100, 400 a 1500 m, dálka a koule
veteráni B 60 let a starší - běhy 100 a 800 m, 1500 a koule
veteránky B 55 let a starší - běhy 100 a 400 m, 1500 a koule
Štafety v běhu na 4x100 a 4x400 metrů. Věkové kategorie pro štafety: do 34 let, 35 let a starší
Akce se vyhlašuje jako otevřená i pro nečleny Orla, pořadí členů Orla bude vyhodnoceno samostatně. Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem Orla a uvedením členského čísla a podpisem na soupisce. Turnaj je pořádán pro kvalifikační oblast G. Severní Čechy - Sv. Zdislavy, Trochtova - kraje Liberecký a Ústecký, pokud by se však v jiné zejména sousední oblasti kvalifikace neuskutečnila, mohou se účastnit případní zájemci i z této kvalifikační oblasti.
Právo na aspoň malý příspěvek na cestu na finálovou soutěž 18.6.2016 v Hradci Králové (jen pro členy Orla) mají za podmínky účasti aspoň 3 orelských účastníků postupující z kvalifikace dle četnosti účasti jednot na kvalifikaci: 
1 – 4 jednoty: první 2 družstva, nebo 4 jednotlivci,
5 – 8 jednot: první 3 družstva, nebo 8 jednotlivců,
9 a více jednot: první 4 družstva, nebo 12 jednotlivců.
(Dle čl. X. odst. (9) soutěžního řádu z kvalifikace dle čl. IX část A odstavce (3) bodu (b) přísluší příspěvek na cestu na finále ve výši 1 Kč na osobu na kilometr při účasti na finálovém turnaji za ujeté kilometry nad vzdálenost 50 km, a k tomu stejným způsobem na cestu zpět. 
Částku ústředí převede příslušné jednotě na základě žádosti jednoty. Jednota v žádosti uvede místo odjezdu a místo pořádání akce a jména účastníků - vítězů kvalifikace, ujeté kilometry tam a ujeté kilometry zpět ...což je náš případ.)
Časový rozvrh: 
10:30 zahájení. 
průběh a ukončení podle zájmu
Dopravní informace: z centra téměř kilometr po silnici směr Vysoké nad Jizerou (od nádraží dva), nejbližší autobusová zastávka Semily,,krematorium. Jednoty Orla župy sv. Zdislavy mají od této župy nárok na příspěvek na cestu dle platných pravidel 1Kč na osobu na km vzdušné vzdálenosti na každou cestu.
Protesty se podávají s vkladem 500 Kč do 5 minut po skončení předmětného utkání nebo jiné nesrovnalosti, po podání protestu jsou všechny výpravy o tomto informovány, všem zúčastněným je dána možnost se vyjádřit ke sporu, rozhodování se nemůže účastnit ten, který je zapojen ve sporu, odvolací komise rozhodne a sdělí ústně konečné rozhodnutí, informace o rozhodnutí je zapsána.
Hodnocení: V jednotlivých disciplínách dostanou účastníci za 1. místo 5bodů, za 2. místo 4 body, za 3. místo 3 body, ostatní účastníci 2 body; celkové pořadí bude v jednotlivých kategoriích dáno součtem takto získaných bodů. 
Startovné: Dobrovolné.
Přihlášky: Ohlášení účasti zejména větších skupin a vzdálenějších účastníků s uvedením zpátečního kontaktu předem řediteli soutěže na výše uvedené kontakty je vítáno, jinak v případě změn bez záruky. Formuláře přihlášek budou k disposici při presenci, jsou též jako součást těchto propozic i na http://web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy. 
Prohlášení o použití osobních údajů: S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, pořadatelé soutěže prohlašují, že osobní údaje budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení soutěže.

28.3.2016






Za Orel jednotu Semily				Za Orel župu sv. Zdislavy 
Bohdana Tichá, starosta jednoty 			Vít Jůza,  župní sekretář	

Přihláška
Akce
Soutěž Orla župy sv. Zdislavy v lehké atletice 16.4.2016
Adresát
orel.semily@seznam.cz" orel.semily@seznam.cz , případně písemně: Bohdana Tichá, Husova 80, 513 01 Semily 

Za ……………………………………………………..
Kontaktní adresa, telefon, mobil, e-mail: …………………………………………………………………………

Příjmení a jméno
datum nar.

































Přihlašujeme se na Soutěž Orla župy sv. Zdislavy v lehké atletice 16.4.2016 v Semilech. Přijímáme podmínky soutěže podle jejích proposic. 
Podpis (+čitelné jméno), (razítko) (v případě zaslání e-mailem jméno bez podpisu a razítka):



