ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC
POŘÁDÁ POD PATRONACÍ

ATLETIKY VOZÍČKÁŘŮ A
ČESKÉ ASOCIACE TĚLESNĚ HANDICAPOVANÝCH SPORTOVCŮ

CZECH OPEN CHAMPIONSHIPS
IN WHEELCHAIR AND
AMBULATORY ATHLETICS 2007
IPC PERMITTED EVENT

24.-26.SRPNA 2007
24.-26.AUGUST 2007

ATLETICKÝ STADION TJ LOKOMOTIVA
OLOMOUC

PROPOZICE
INVITATION
Pořadatel: AK Olomouc /Organiser:

AK Olomouc, the Czech Republic.

Datum/ Date:

24. – 26. srpna/august 2007

Ředitel závodu/ Competition director :

Iva Machová

Technický ředitel/ technical director

David Uhlíř

Sekretář závodu/ competition secretary

Dalibor Hon

Hlavní rozhodčí/ referee in chief

Dr. Ludmila Pudilová

Závodní kancelář/ competition office

Pavel Šibrava

Ubytování, stravování/ accommodation, catering

Jana Kuncová, Andrea Novotná

Lékař/ physician

MUDr. Milan Matoušek

Klasifikační komise/ classification commission

Helmut Hoffmann (Germany)

Mezin. technický delegát/ ITO

Roger Blades (Great Britain)

Kontaktní adresa/contact address:

AKOL@CENTRUM.CZ

Partneři:

Zentiva, Komerční banka, Statutární město Olomouc,
Olomoucký Kraj, Universita Palackého Olomouc

Ubytování/ Accommodation:.
The student hostel
Hotel accommodation will be charge extra
In the entry must be written how many persons need accomodation and for how long.
Stravování /Meals:
Přihlášky: Přihlášky a žádosti o ubytování a stravu zasílejte do 31.7.2007
Entry/Entries: the deadline for sending entries and fees is July 15th , 2007 if hotel accommodation is required in other
31.7.2007.
Požadavky na dřívější ubytování případně pozdější odjezd nahlaste do 31. 7. 2007 /
Úhrada bude řešena individuálně/

Note: Any request for earlier accomodation or later departure should be made known by July 15th , 2007
Všichni startující musejí mít platnou funkční klasifikaci.
Conditions for participation: Participants have to be entered for the competition in time, prior to the deadline, and are
obliged to either submit an IPC classification card or to pass the provided functional classification at the venue.
Úhrada:
Pro členy OSAV bez ubytování a stravy - bez poplatku
o
o
o

jedna noc včetně večeře, snídaně a oběda 200,- Kč
dvě noci včetně stravy 300,- Kč
v případě přihlášky po termínu uhradí členové OSAV stejnou částku jako závodníci nečlenové.

Ostatní závodníci ČR
o
o
o

bez ubytování a stravy 200,- Kč,
jedna noc včetně večeře, snídaně a oběda 600,- Kč
dvě noci včetně stravy 1000,- Kč

Zahraniční závodníci a doprovod za osobu EUR 70,o

participation fee without accomodation and food 30 EUR (t-shirt)

In a case of the hotel accomodation is possible to order lunch 5 EUR, and on Saturday evening we kindly invite you
for raut 10 EUR,
Úhradu proveďte na účet:

Komerční banka Olomouc, č.ů. 43438811/010
IBAN format: CZ5901000000000043438811
BIC(SWIFT address) - KOMBCZPPXXX

Případně v hotovosti při prezentaci
Účastnický poplatek zahrnuje startovné, účastnická trička, popř. ubytování a stravování po dobu konání mistrovství.
Cestovné nebude pořadatelem propláceno.
Fees: For foreign participants fees are EUR 70,- including the participation fee, t-shirt, accommodation, meals from
Friday dinner to Sunday lunch and use of sports facilities.
Doprovody:
Pořadatelem dotovaný doprovod je jedna osoba na každého quadruplegika startujícího v mistrovské soutěži. Dále jeden
vedoucí za každý oddíl, který přihlásí k soutěžím tři a více závodníků.
Prezentace: Vedoucí výpravy nebo závodník předloží:
o
o
o

doklad o zaplacení startovného
registrační průkaz s vyznačením zařazení do příslušné kategorie
kopii přihlášky

Registration: Team manager or competitor will submit:

o
o
o

conformation about participation fees transfer
IPC classification card (if not, the athlete has to pass classification at the venue)
copy of entry form.

Klasifikace/Classification: Functional classification will be held on Friday
Technická porada: Uskuteční se v pátek od 21:00 hod. ve škole pro sluchově postižené. Pro vedoucí výprav resp.
závodníky bude porada poslední možností pro potvrzení/ úpravy startů a časového pořadu. Pozdější změny nebudou
možné.
Technical Meeting: Will be held on Friday at 9 p.m. in the special school. For team managers/ athletes it will be the
last chance for time schedule as well as start list changes.
Hodnocení soutěže: dle pravidel IPC athletics 2007.
Rules: IPC athletics 2006/2007 rules will be used for officiating.
Povrch dráhy/track – polytan M, electrical timing
V případě zájmu a dostatečného počtu závodníků všechny disciplíny/ In a case of interest all events
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.
Protests:
Have to be submitted to the Competition Office written on the official form with a deposit of CZK 500,- /20 EUR/
within 30 min. after the given event is concluded.
Transportation: The organizer can provide limited transporation services between hotels and sports venues, because
most of the teams are expected to come by their own cars. For those who will fly to Prague Intl. Airport the
transportation from there will be arranged and charged extra.(depends how many persons will share the car, but it will
not be more then 30 EUR.per person).
INFORMACE /information:
For english speaking: IVA_MACHOVA@YAHOO.CO.UK
Závěrečné ustanovení:
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a ustanovení pořadatele
Conclusion:
All participants have the duty to observe safety regulations and the regulations of the organizer.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu soutěží/ The organizer has the right to make changes in the
schedule.

