Česká obec sokolská - odbor všestrannosti
komise pobytu v přírodě

Zálesácký závod zdatnosti
Soutěžní řád přeboru ČOS rok 2019
Technické zabezpečení: T. J. Sokol Proseč pod Ještědem
Provede vše potřebné k zabezpečení průběhu závodu, aby nedošlo k možnosti zranění závodníků.
 Připraví a řádně vyznačí trasu závodu tak, aby značení odolalo povětrnostním vlivům, a po
skončení závodu uvede trasu a její okolí do původního stavu.
 Obstará potřebný technický materiál, startovní čísla, startovní lístky, zajistí dostatečný počet
stopek pro měření času jak v prostoru startu a cíle, tak na jednotlivých stanovištích pro
měření času nezaviněného zdržení hlídky.
 Zajistí nezbytné hygienické a sociální zařízení a zdravotní službu.
 Zajistí všechna stanoviště přeboru potřebným materiálem.
Činovníci přeboru:
Ředitel závodu:
je zodpovědný za přípravu a za průběh celého závodu podle soutěžního řádu, rozpisu a propozic,
společně s hlavním rozhodčím řeší protesty, určuje jednotlivé rozhodčí na stanoviště, určuje
vrchního rozhodčího stanoviště. Závody zahajuje, po jejich skončení vyhlašuje výsledky a
předává ceny. Podepisuje diplomy a výsledkovou listinu. Před závodem spolupracuje na
stanovení přípočtů za jednotlivé disciplíny. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek má
ředitel závodu právo po poradě s hlavním rozhodčím závod přerušit nebo ukončit. V případě
ukončení závodu pak rozhoduje ředitel závodu o vyhlášení výsledků nebo o anulování závodu.
Hlavní rozhodčí:
je delegován komisí pobytu v přírodě. Zodpovídá za průběh závodu dle pravidel. V jejich smyslu
řeší sporné případy. V průběhu závodu kontroluje výkon rozhodčích, kontroluje stav značení
trasy. Protesty řeší s ředitelem závodu a s vrchním rozhodčím dané disciplíny. Před závodem
spolupracuje na stanovení přípočtů za chyby v jednotlivých disciplínách.
Zdravotní služba:
je podřízena řediteli závodu. Musí mít příslušnou zdravotní kvalifikaci. Po dobu závodu se
zdržuje v určeném prostoru. V případě ohlášení úrazu okamžitě řeší situaci. Zajistí dokumentaci
úrazu a v případě potřeby ohlásí událost příslušným složkám.
Stavitel trati:
je podřízen řediteli závodu. Zodpovídá za postavení trati a její viditelné a spolehlivé značení.
Dbá na správné rozmístění kontrol na trase. Před závodem spolupracuje na stanovení přípočtů za
chyby v jednotlivých disciplínách.
Rozhodčí na stanovištích:
Jsou podřízeni hlavnímu rozhodčímu. Před závodem jsou poučeni o:
- způsobu rozhodování
- podmínce plnění úkolů na přiděleném stanovišti
- způsobu zápisu do startovního lístku
- způsobu zaznamenání nezaviněného zdržení hlídky na stanovišti (čekací doby).

Traťoví komisaři:
Během závodu kontrolují trať a řádný průběh závodu, závady řeší s ředitelem závodu a s hlavním
rozhodčím.
Počtářská komise:
Zpracovává průběžně výsledky dosažené po doběhnutí jednotlivých hlídek do cíle podle
stanovených kritérií hodnocení. Vyhlašuje předběžné výsledky a po schválení ředitelem závodu a
hlavním rozhodčím vyhlásí konečné výsledky.
Systém přípočtů bude zveřejněn před závodem.
Průběh závodu řídí ředitel závodu a hlavní rozhodčí.
Námitky, protesty se podávají písemně hlavnímu rozhodčímu a jsou řešeny společně hlavním
rozhodčím, ředitelem závodu a vrchním rozhodčím stanoviště, kterého se protest týká. Protest
podává vedoucí výpravy do 30 minut po vyvěšení předběžných výsledků s vkladem 200 Kč, který
je v případě uznání protestu vrácen.
Diskvalifikace hlídky (družstva)








za ztrátu startovního lístku
za vynechání některého stanoviště
za neproběhnutí cílem ve stanoveném počtu
za přijetí nebo poskytnutí nedovolené pomoci v průběhu závodu
za svévolné porušení značení nebo vybavení trasy
za nedovolenou úpravu údajů ve startovním lístku
za vstup členů hlídky na trať před vlastním startem nebo po doběhu do cíle
a za vstup vedoucích výprav nebo vedoucích hlídek na trať před závodem
nebo v jeho průběhu
za hrubé a nesportovní chování členů hlídky k ostatním závodníkům či
organizátorům závodu
za sdělování poznatků z jednotlivých stanovišť hlídce, která má ještě závod
před sebou
za použití nedovolených komunikačních a záznamových prostředků (např.
mobilní telefony, počítače, vysílačky, „taháky„ atp.)





Výsledková listina: se předává náčelnictvu odboru všestrannosti ČOS, komisi pobytu v přírodě,
všem zúčastněným župám, (jednotám). Výsledková listina je podepsána ředitelem závodu, hlavním
rozhodčím. Obsahuje seznam hlídek (název župy, jednoty) startovní číslo hlídky, jména v hlídce,
roky narození členů hlídky, startovní čas, cílový čas, přípočty, odpočty, výsledný čas, umístění.
Věkové kategorie:
Pro zařazení cvičence (cvičenky) do příslušné věkové kategorie rozhoduje rok narození. Věkové
kategorie uvádí rozpis Přeboru ZZZ 2018/209 ze dne 15. 6. 2018 / www.sokol.eu/ .
Žactvo:

- rok narození 2005 - 2008

Dorost :

- rok narození 2002 – 2004

Náhradníci: mohou se závodu zúčastnit (ve spojených mezižupních hlídkách), ale mimo oficiální
pořadí; při vyhlášení výsledků nastupují hlídky na 1. - 3 místě bez náhradníků.
Za komisi pobytu v přírodě OV ČOS zpracoval: Oleg Šalbaba, člen komise PP
Schváleno komisí pobytu v přírodě náčelnictva ČOS dne: 31. 5. 2018.
Zdeněk Lauschmann, v. r.
vedoucí komise PP OV ČOS

Petr Svoboda, v. r.
náčelník ČOS

