CZECH OPEN 2012
OLOMOUC
Pořadatel:

AK Olomouc, Czech Republic

Datum:

06. – 08. červenec 2012

Ředitel závodu:

Pavel Vrzala

Technický ředitel:

Miroslav Hrabal

Sekretář závodu:

Michal Boklažuk

Hlavní rozhodčí:

Ludmila Pudilová

Závodní kancelář:

Jiří Novotný

Ubytování, stravování:

Jana Kuncová

Doprava:

Eva Kacanu

Klasifikace:

národní

Mezinárodní technický delegát:

IPC athletics

Kontaktní adresa:

czechopen@hotmail.com

Informace:

http://atletika.olomouc.cz

Přihlášky:
Podávejte na oficielním formuláři, jiný formát nebude akceptován.
Poslední termín pro podání přihlášek je 31. května 2012. Pozdější přihlášky nebudou akceptovány.
Ubytování je rezervováno v termínu 6. -8.7. Pokud máte zájem o dřívější datum, je to možné.
Veškeré požadavky na ubytování je třeba uplatnit do 31. května.
V přihláškách musí být, uvedeno kolik osob potřebuje ubytování a na jak dlouho.
Nezaručujeme ubytování, které bude požadováno po 31. květnu.
Podmínky pro účast: včasné zaslání přihlášek, povinná je mezinárodní nebo národní klasifikace.
Ubytování:



Speciální škola pro sluchově postižené



Vysokoškolské koleje

Stravování:
Speciální škola pro sluchově postižené.
Úhrada:
Účastnický poplatek zahrnuje startovné, účastnická trička, popř. ubytování a stravování po dobu konání
mistrovství.
Pro závodníky ČATHS a OSAV je stanovena vratná kauce 500,-Kč na osobu (storno poplatek pro případ, že se
závodník přihlásí a pak se nezúčastní a ani svou účast včas nezruší) jinak je účast bez poplatků.
Cestovné nebude pořadatelem propláceno.
V případě přihlášky po termínu uhradí členové ČATHS a OSAV stejnou částku jako závodníci nečlenové!
Platby ostatní závodníci ČR:



Startovné: 200,- Kč



Jedna noc včetně stravy a startovného 700,- Kč



Dvě noci včetně stravy a startovného 1200,- Kč

V případě přihlášky po termínu sankce + 200,- Kč/den
Úhradu proveďte do 15.06.2012 na účet: Komerční banka Olomouc, č. 43438811/0100 do zprávy pro příjemce
uveďte klub a počet osob.

Doprovody:
Pořadatelem dotovaný doprovod je jedna osoba na každého quadruplegika startujícího v soutěži.
Dále jeden vedoucí za každý oddíl,
který přihlásí k soutěžím tři a více závodníků.
Prezentace:
Pouze na stadionu (nikoliv v místě ubytování!)TJ Lokomotiva, tř. 17. listopadu 3, Olomouc v pátek od 16 hod.
Vedoucí výpravy nebo závodník předloží:



doklad o zaplacení startovného



registrační průkaz s vyznačením zařazení do příslušné kategorie, popřípadě kopii klasifikačního
protokolu.



kopii přihlášky

Technická porada:
Uskuteční se v pátek od 21:00 hod. Dle pokynu pořadatele. Pro vedoucí výprav resp. závodníky bude porada
poslední možností pro potvrzení úpravy startů a časového pořadu. Pozdější změny nebudou možné!
Hodnocení soutěže:
Dle pravidel IPC athletics 2012.
Povrch dráhy:
Polytan M, časomíra Omega Electronics
Protesty:
Podávají se písemně na oficiálním formuláři s vkladem 500,- Kč hlavnímu rozhodčímu do 30 min. po oficiálním
vyhlášení výsledků. Oficiální formulář na požádaní vydá závodní kancelář. Vklad v případě zamítnutí protestu
propadá ve prospěch pořadatele.
Závěrečné ustanovení:
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a ustanovení pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu soutěží
Pátek 06.07.2012
16:00 – 20:00hod.

Prezentace stadion TJ Lokomotiva

18:00 – 20:30 hod.

Večeře jídelna Spec.školy

21:00 hod.

Porada vedoucích

Sobota 07.07.
7:00 – 9:00 hod.

Snídaně jídelna Spec.školy

9:00 hod.

Slavnostní zahájení stadion TJ Lokomotiva

9:30 hod.

zahájení soutěží

13:00 hod.

Vyhlášení výsledků I. stadion TJ Lokomotiva

12:00 – 14:00 hod.

Výdej balíčků (oběd)stadion TJ Lokomotiva

17:00 hod.

Vyhlášení výsledků II. stadion TJ Lokomotiva

Neděle 08.07.
7:00 – 9:00 hod.

Snídaně jídelna Spec.školy

9:00 hod.

Zahájení soutěží

12:00 hod.

Vyhlášení výsledků III. stadion TJ Lokomotiva

12:00 – 14:00 hod.

Výdej balíčků (oběd) stadion TJ Lokomotiva

14:00 hod.

Vyhlášení výsledků IV. stadion TJ Lokomotiva a ukončení

