38. ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů - HVĚZDA 2020
Obora Hvězda, sobota 5. září, 13:00
PROPOZICE A PŘEHLED ZÁVODŮ
Startovné je 50,- Kč na závodníka bez ohledu, na kolik závodů se hlásí. Startovné se platí i v případě,
že se hlásíte jen na doplňkové disciplíny.
ZÁVODY
Slalomy
Tradičně jsou vyhlášeny tři slalomy – slalom závodníků na mechanickém vozíku (kategorie muži, ženy),
slalom závodníků na elektrickém vozíku (kategorie muži, ženy) a slalom závodníků na mechanickém
vozíku s doprovodem (smíšená kategorie). V případě, že se slalomu zúčastní děti s handicapem,
budou hodnoceny odděleně. Start při všech slalomech je individuální, pořadí startujících závodníků
bude vyhlášeno, závodníci jedou na čas, za chyby jsou přičítány trestné vteřiny (dotek/posunutí kuželu
– 2 vteřin, sražení kuželu – 5 vteřin, vynechání překážky – 10 vteřin).
Ve slalomu nelze kombinovat závod na mechanickém vozíku se závodem na mechanickém vozíku
s doprovodem. Závodníci mohou zvolit pouze jeden slalom!
Závody na 1 000 metrů
Závod na 1 000 metrů nabídne několik kategorií, které se dále budou dělit na muže a ženy. (Více viz
přehled závodů níže.) Závody na 1 000 metrů nelze kombinovat se závody na 300 metrů, účastníci
mohou zvolit pouze jeden z těchto závodů!
Doplňkový závod na 300 metrů
Doplňkovým závodem letošní Hvězdy bude zkrácený závod na 300 metrů, přehled kategorií viz níže.
Závody na 300 metrů nelze kombinovat se závodem na 1 000 metrů, účastníci mohou zvolit pouze
jeden z těchto závodů!
Protesty
Případné protesty lze podávat u hlavního rozhodčího do patnácti minut po skončení závodu. Hlavními
rozhodčími jsou pro slalom Honza Tomandl, pro závody na 1 000 a 300 metrů Jarka Franková.
Doplňkové disciplíny
Kromě hlavních závodů jsme pro vás i letos připravili doplňkové disciplíny. U prezence obdržíte
startovní lístek. Po získání alespoň pěti razítek z jednotlivých stanovišť si můžete u INFO stolku
doplňkových disciplín vyzvednout odměnu.
Seznam doplňkových disciplín: MINIGOLF, GARDEN RONDO, RUSKÉ KUŽELKY, ŠIPKY, SILOMĚR,
LASEROVÁ STŘELNICE, LUKOSTŘELBA, STOLNÍ AIR HOKEJ.
UPOZORNĚNÍ
Pro start závodníků je podmínkou jejich dobrý zdravotní stav. Na místě bude zajištěn zdravotní dozor.
Zdravotník má právo odvolat ze závodu kteréhokoliv účastníka ze zdravotních důvodů. Závodník svým
podpisem na startovním lístku stvrzuje, že byl obeznámen se všemi články v propozicích! Každý
závodník musí mít startovní číslo umístěno na dobře viditelném místě, v opačném případě bude
diskvalifikován. Všechny důležité informace budou vyvěšeny na informační tabuli v prostorách startu.
Zranění a jiné zdravotní problémy nahlaste ve stanu prezence.

PŘEHLED ZÁVODŮ HVĚZDY 2020
SLALOMY
-

SLALOM NA ELEKTRICKÉM VOZÍKU (muži, ženy, děti)

-

SLALOM NA MECHANICKÉM VOZÍKU (muži, ženy, děti)

-

SLALOM NA MECHANICKÉM VOZÍKU S DOPROVODEM (smíšená kategorie)

ZÁVODY NA 1 000 METRŮ
-

JÍZDA NA MECHANICKÉM VOZÍKU (muži, ženy)

-

BĚH DOSPĚLÍ SPORTOVCI S POSTIŽENÍM (muži, ženy)

-

BĚH DOSPĚLÍ (muži, ženy)

-

BĚH DĚTI MLADŠÍ /rok narození 2010 – 2012/ (chlapci, dívky)

-

BĚH DĚTI STARŠÍ /rok narození 2006 – 2009/ (chlapci, dívky)

DOPLŇKOVÝ ZÁVOD NA 300 METRŮ
-

JÍZDA NA MECHANICKÉM VOZÍKU (smíšená kategorie)

-

BĚH SPORTOVCI S POSTIŽENÍM A SENIOŘI (smíšená kategorie)

-

JÍZDA NA ELEKTRICKÉM VOZÍKU - „ZÁVOD STROJŮ“ (tento závod není vyhlašován, účastníci
budou odměněni bezprostředně po ukončení závodu)

-

JÍZDA NA MECHANICKÉM VOZÍKU S DOPROVODEM (tento závod není vyhlašován, účastníci
budou odměněni bezprostředně po ukončení závodu)

-

MALÉ DĚTI /do roku narození 2013/ A DĚTI V DOPROVODU RODIČŮ (tento závod není
vyhlašován, všechny děti budou odměněny bezprostředně po doběhu)

Upozorňujeme, že v průběhu konání akce budou pořizovány fotografie, které budou zveřejněny na
www.pov.cz, facebookovém profilu Pražské organizace vozíčkářů a v materiálech souvisejících
s propagací akce a pořádající organizace. V případě nesouhlasu s uveřejněním fotografie s vámi
kontaktujte POV na e-mailovou adresu: info@pov.cz.

