Zábřežské hry 25. 5. 2018
Pořadatel: ZŠ Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15 Zábřeh, Boženka z.s.
Místo: Zábřeh, sportovní areály oddílů
Charakteristika: otevřený sportovní víceboj šestičlenných družstev
(beach přehazovaná, střelba ze vzduchové zbraně, horská kola, horolezecká stěna, hasičská
soutěž, kuželky, petanque, orientační běh, plavání, in-line brusle, tenis, biatlon, horolezecká stěna.
Podmínky účasti: šestičlenné družstvo a v něm alespoň jedna dívka a alespoň jeden člen mladší 11
let, tzn. narozen 1. 6. 2007 a mladší.
Každý člen družstva musí absolvovat nejméně 4 disciplíny!
Přihlášky: řádně vyplněnou přihlášku odevzdejte osobně v kanceláři ZŠ Zábřeh, Boženy Němcové
1503/15, nebo zašlete na formuláři platném pro ročník 2018
Formulář přihlášky je k dispozici od 20. 4. 2018 na www.bozenka.cz
Uzávěrka přihlášek 22. 5. 2018
Prezence: čtvrtek 24. 5. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin, u zástupce školy potvrdí družstva účast v soutěži,
pro účastníky z jiných škol telefonicky/elektronicky 583411323, reditel@bozenka.cz
Při prezenci budou losovány harmonogramy (pořadí disciplín tak, jak je budou jednotlivé týmy plnit)
Informace: Petr Kondler, Josef Kroul, Pavel Nimrichtr 583411323
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozpisu.

25. 5. 2018 - pátek
Všechna přihlášená družstva nastoupí před školou (ZŠ BN) v 8 hodin. Každému družstvu
bude přidělen vedoucí, který družstvo doprovodí ke stanovištím jednotlivých sportů.
Družstvo obdrží časový harmonogram a vedoucí dbá na to, aby závodníci byli včas na místě
své disciplíny. Po kontrole všech družstev se závodníci pod vedením vedoucích a dle
časového rozpisu rozejdou na sportoviště. Během dne se přesouvají po městě Zábřeh (ZŠ
BN, Tenis, stadion, plavecký bazén) a sportování zakončí v areálu plaveckého bazénu, kde
proběhne vyhlášení výsledků (do 15.00)

Pokyny k jednotlivým disciplínám
01. Horská kola
- start závodu v 8,40 hodin
- jeden člen družstva pojede časovku jednotlivců 2 km po polních, lesních a štěrkových cestách. Nutné
mít bezpečně seřízené kolo, helmu, jinak závodník bude vyřazen z účasti v závodě.
- po dojetí časovky se cyklista opět připojí ke svému družstvu (dle časového harmonogramu pohybu
družstev, případně bude ke zbytku družstva dopraven).
- místo: Nad Lihovarem, Zábřeh
Hlavní rozhodčí: Petr Kondler, tel. 604101696

02. Plavání
- tři členové družstva absolvují štafetu plavání, jeden úsek 50 m, časy se sčítají
- start závodu v 13-14 hodin, bude upřesněno
- místo: krytý bazén Zábřeh
Hlavní rozhodčí: Josef Kroul, tel. 732827898

03. Letní biatlon
- dva členové družstva absolvují závod. Běh cca 450 m, po prvním kole střelba v leže, druhé kolo ve stoje.
Za každé netrefení terče se běží trestný okruh 100m.
- místo: areál Bezručových sadů v Zábřehu
Hlavní rozhodčí: Adéla Chebeňová, tel. 774477788
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04. Hasičská soutěž
- dvě dvoučlenné hlídky družstva absolvují hasičské dovednosti na čas, jeden člen týmu pumpuje vodu a
druhý se trefuje do terče, po naplnění potřebného množství vody se zastaví čas. Časy obou družstev se
sčítají.
- místo: hřiště za tělocvičnou ZŠ Boženy Němcové 1503/15
Hlavní rozhodčí: Lukáš Běhal, tel. 732737816

05. Kuželky
- čtyři členové družstva – každý 5 + 5 hodů do plných, do soutěže se započítá počet sražených kuželek.
- místo: Fotbalový stadion Sulko Zábřeh - kuželna
Hlavní rozhodčí: Vlaďka Wintrová, tel. 603170213

06. Tenis
- čtyři členové soutěží v dovednostních aktivitách. Do soutěže se započítává jako kriterium co nejvíce
splněných dovedností. Nehrající členové týmu se zapojí jako sběrači míčků.
- místo: tenisový areál Zábřeh
Hlavní rozhodčí: Monika Vachutková, tel. 608061821

07. Horolezecká stěna
- tři členové družstva polezou štafetu – první člen štafety po zdolání vrcholu slaní a předá štafetu
druhému z družstva, ten pak třetímu a třetí opět prvnímu. Štafeta poleze celkem 10 minut, do soutěže se
započítají zdolané metry celkem.
- místo: tělocvična ZŠ Boženy Němcové 1503/15 (v 1. patře)
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Vít, tel. 737316298

08. Střelba ze vzduchové zbraně
- pět členů družstva absolvuje každý 5 + 3 nástřelné rány do terče, hodnotí se součet bodů.
- místo: běžecká dráha mezi pavilony, ZŠ Boženy Němcové 1503/15
Hlavní rozhodčí: Svatoslav Valenta, tel. 728894038

09. Orientační běh
- tři různé úseky 1 – 1,2 km, hromadný start na všechny tři úseky, jednoduchý „parkový - městský“
orientační běh, za nenalezenou kontrolu nebo nedodržení pořadí kontrol se započítává 10 trestných
minut. Do soutěže pak součet časů všech tří členů vč. trestných minut. Zákaz vstupu do prostoru závodu
(neplatí pro odstartované závodníky), přistižení se trestá diskvalifikací!
- místo startu: parkoviště u restaurace Hrádek Zábřeh
Hlavní rozhodčí: Eva Strachotová, tel. 723509200

10. In Line
- dva členové družstva - v japexové tělocvičně nazují brusle (Brusle je lepší mít své. Je možné je ráno
uschovat v tělocvičně a pak si je vyzvednout) a jedou určený počet kol. Po každém kole - obsahuje
slalom, rovinku a překážku - se předá štafeta druhému, poté zase prvnímu a tak se střídají, až každý
ujede předepsaný počet kol (většinou každý 5). Měří se čas jízdy.
- místo: japexová tělocvična ZŠ Boženy Němcové
Hlavní rozhodčí: Jan Jílek, tel. 605340302
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11. Beach přehazovaná
- Utkání čtveřic s vylosovaným soupeřem na dva sety 2x6´min. Je povoleno střídání. Do soutěže se
započítává jako první kriterium vítězství, jako druhé rozdíl míčů, jako třetí více uhraných míčů.
Během hry je možné hráče střídat
- místo: plážové hřiště (písek), areál stadionu Zábřeh (u bowlingu)
Hlavní rozhodčí: Hana Hajtmarová tel. 733319716

12. Petanque
- utkání trojic s vylosovaným soupeřem (tzv. triplettes). Zápas se hraje do dosažení jedenácti bodů.
- místo: areál u zámku v Zábřehu (Horní náměstí u MěÚ)
Hlavní rozhodčí: Jan Odehnal, tel. 721378175

Může dojít ke změně disciplíny nebo změně místa disciplíny, případně změně rozhodčího.
Nejpozději den před závodem, bude vše upřesněno a potvrzeno. Děkujeme za pochopení.
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