PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ
“ČESKÝ POHÁR”
Čl. I. Systém soutěže
1. “Český pohár” je roční soutěž v atletice vozíčkářů skládající se z jednotlivých kol.
2. Jednotlivá kola pořádají oddíly nebo sportovní kluby (dále jen SK) vozíčkářů, popřípadě jiný pořadatel,
který splní všechny podmínky těchto pravidel po schválení předsednictva Atletika vozíčkářů, z.s. (dále
jen AV).
3. Rozpis jednotlivých závodů musí být v kalendáři akcí AV.
4. Soutěží se v hodu diskem, oštěpem (kuželkou) a ve vrhu koulí dle pravidel IAAF resp. IPC Athletics.
5. Soutěž je určena pro sportovce s klasifikací IPC Athletics F31 – F34 nebo F51 – F57, kteří jsou členy
AV, jsou uvedeni v klasifikačním masterlistu AV a mají uhrazen členský poplatek pro daný rok.
6. Sportovci (F31 – F34 nebo F51 – F57) bez otestování, nečlenové AV a sportovci ze zahraničí startují
mimo soutěž po dohodě s pořadatelem příslušného kola.
Čl. II. Povinnosti pořádajícího oddílu
1. Rozeslat, nejlépe elektronickou poštou, na oddíly a SK, které provozují atletiku vozíčkářů, propozice
nejpozději čtrnáct dnů před konáním závodu. Členům předsednictva AV, technickému delegátovi
a zpracovateli výsledků poslat propozice přímo na jejich E-mail adresu. (Propozice viz vzor)
2. Zajistit řádnou plynulost soutěže a bezpečnost osob dle pravidel IAAF resp. IPC Athletics.
3. Připravit po dohodě se zpracovatelem výsledků záznamové karty pro zúčastněné sportovce. (Záznamové
karty viz vzor)
4. Zajistit účast hlavního rozhodčího I. nebo II. třídy pro atletiku a dalších rozhodčích i potřebného
pomocného personálu, pro současný průběh všech tří disciplín, každé ve vlastním sektoru.
5. Zajistit schválené nářadí a veškeré pomůcky pro atletiku vozíčkářů. Čas vážení a podmínky použití
vlastního sportovního nářadí uvést v propozicích. V případě, že pořadatel po zvážení náčiní převezme,
musí vydat potvrzení o převzetí (Potvrzení o převzetí náčiní viz vzor). Náčiní musí být před vrácením
uvedeno do původního stavu.
6. Zprostředkovat odpovídající, finančně nenáročný nocleh před soutěží, která začíná před 11.00 hod.
dopoledne, pro závodníky a ostatní pozvané na jejich vlastní náklady po předchozí dohodě s pořadatelem.
7. Zajistit vyplacení cestovného pro prvních osm sportovců v kategorii žen i mužů v celkovém pořadí
závodu při uplatnění pravidla „n-1“ (tzn. např., že při účasti tří sportovců v kategorii budou ohodnoceni
pouze dva závodníci), zpracovateli výsledků a technickému delegátovi. Dalším účastníkům dle propozic.
Minimální výše cestovného je 3 Kč / 1 km.
8. Zajistit, ale ne hradit, občerstvení pro řádně přihlášené sportovce a další pozvané.
9. Pořadatel může požadovat startovné v maximální výši 100 Kč, pří vybrání startovného je pořadatel
povinen uhradit občerstvení odpovídající výši vybraného startovného.
10. Po skončení závodu provést vyhodnocení, vyhlášení a odměnění jednotlivých sportovců.
11. Zajistit finanční prostředky pro vyplacení prémií nejméně pro prvních osm sportovců v kategorii žen a
mužů v celkovém pořadí závodu při uplatnění pravidla „n-1“.
Minimální výše prémií:

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

1 000 Kč
900 Kč
800 Kč
700 Kč
600 Kč
500 Kč
400 Kč
300 Kč

12. Zajistit osobě určené rozhodnutím předsednictva AV za zpracování výsledků finanční odměnu ve výši
minimálně 1 000 Kč.

Čl. III. Pravidla pro průběh a hodnocení soutěže
Odst. A – Jednotlivá kola
1. Soutěž je rozdělena na kategorie ženy a muži.
2. Sportovec soutěží v jedné, maximálně ve dvou disciplínách, které si sám určí při prezentaci. Prezentace
se každý sportovec musí zúčastnit osobně v určeném čase dle propozic, pokud tak neučiní, bude startovat
mimo soutěž.
3. Pořadí jednotlivých disciplín si určuje sportovec, v čase vymezeném pro soutěž. V případě potřeby může
pořadatel soutěže určit pořadí závodníků na disciplíně.
4. Sportovec má právo na dva pokusné hody (vrhy) a šest soutěžních, bez dodržení pravidla tři+tři. Budouli první tři soutěžní pokusy nezdařené, nemůže sportovec dále pokračovat v dané disciplíně (pravidlo
neplatí, pokud je v kategorii 8 a méně závodníků).
5. Výkony sportovce v jednotlivých disciplínách se percentuálně propočítají na tři desetinná místa
vzhledem k IPC koeficientu jeho skupiny v jednotlivých disciplínách.
6. Do konečného pořadí se počítá nejvyšší percentuální hodnota výkonu sportovce v soutěži.
7. V případě, že dva, nebo více sportovců, mají stejný percentuální propočet výkonu na tři desetinná místa,
o pořadí rozhoduje percentuální propočet druhého pokusu.
8. Zpracovatel výsledků přidělí body sportovcům v kategorii žen i mužů v závislosti na jejich umístění. Za
poslední místo přísluší jeden bod, za předposlední dva body, za každé další lepší místo v pořadí vždy o
jeden bod více. Body se sčítají do celkového pořadí v daném roce.
9. Protesty se podávají písemně na oficiálním formuláři vkladem 500,- Kč hlavnímu rozhodčímu do 15
min. po skončení soutěže resp. po oficiálním vyhlášení výsledků. Oficiální formulář na požádaní vydá
závodní kancelář. O protestu rozhoduje tříčlenná jury dle pravidel IAAF. Vklad v případě zamítnutí
protestu propadá ve prospěch pořadatele. (Formulář pro podání protestu viz vzor)
Odst. B – Roční soutěž
1. Soutěž je rozdělena na kategorie ženy a muži.
2. Pořadí nejlepších sportovců v kategorii žen a mužů soutěže „Český pohár” za rok je dáno součtem bodů
dle článku III. odstavec A bodu 8 ze všech kol soutěže.
3. V případě, že se uskuteční menší počet kol než tři, nebude celkové pořadí v poháru vyhodnoceno.
4. V případě, že dva nebo více sportovců mají stejný počet bodů, o pořadí rozhoduje:
a) počet nejvyšších bodových hodnot dosažených těmito sportovci v jednotlivých závodech
b) počet druhých nejvyšších bodových hodnot dosažených těmito sportovci v jednotlivých závodech
c) vyšší počet absolvovaných závodů
d) lepší umístění v posledním závodě
Čl. IV. Povinnosti předsednictva AV
1. Provést výběr pořadatelů jednotlivých kol do 31. ledna daného roku. Termínovou listinu všech kol
vyvěsit nejpozději do konce února daného roku na internetových stránkách www.atletikavozickaru.cz.
Na těchto stránkách v průběhu soutěže vyvěšovat propozice jednotlivých kol a výsledky. Zajistit účast
technického delegáta a zpracovatele výsledků na závodech.
2. Zajistit finance, nebo odměny, pro vyhodnocení nejméně tří nejlepších sportovců roční soutěže
v kategorii žen a mužů při uplatnění pravidla „n-1“, dle součtu bodů získaných na závodech v daném
roce, dle Čl. III, odstavec B bod 2.
Vyhodnocení roční soutěže provést do 15. prosince daného roku, jako součást schůze předsednictva AV.
Schváleno na schůzi předsednictva AV dne 17. 12. 2017
Příloha: vzor propozic, vzor formuláře pro podávání protestů, vzor potvrzení o převzetí náčiní, vzor záznamové
karty

PROPOZICE
…KOLO ČESKÉHO POHÁRU
V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ
…MĚSTO KONÁNÍ…
Pořadatel:

Adresa, E-mail, tel., i na odpovědného pracovníka

Datum:
Místo:

Adresa

Přihlášky:

Adresa, E-mail, tel., i na pověřeného pracovníka

Startovné:

Max 100,- Kč nebo pořadatel nevyžaduje
dle pravidel Čl. II. bod 9.

Prezentace:

Čas od – do, místo kde

Čas vážení vlastního
náčiní:

Čas od – do, místo kde

Zahájení závodu:

Čas

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Technický delegát:
Zpracovatel výsledků:
Zdravotník:
Vyhlášení výsledků:

Do 30 min. po skončení závodu,
dle pravidel Čl. II. bod 10.

Cestovné:

Dle pravidel Čl. II. bod 8.

Ubytování:

Adresa, E-mail, tel., i na pověřeného pracovníka
dle pravidel Čl. II. bod 6. (hrazeno-nehrazeno)

Stravování:

Dle pravidel Čl. II. bod 7. (hrazeno-nehrazeno)

Závěrem:

Těšíme se na vaši účast

FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ PROTESTU
Oficiální protest předkládán (kým): _________________________________
Jméno vedoucího výpravy:

____________________________________

SK, TJ:

____________________________________

Protest podáván proti:
Disciplína/ kategorie:

____________________________________

Čas ukončení disciplíny:

____________________________________

Jméno atleta/ atletky:
(startovní číslo)

____________________________________

Zdůvodnění protestu/ popis sporného rozhodnutí:

Záloha 500,- Kč složena (čas): ____________________________________

Hlavní rozhodčí:
(podpis)
Čas převzetí protestu:
Rozhodnutí:

Technický delegát:
(podpis)

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ NÁČINÍ

Jméno atleta/ atletky:
(startovní číslo)

____________________________________

SK, TJ:

____________________________________

Druh náčiní:

DISK

OŠTĚP

KUŽELKA

KOULE

Počet kusů:

Datum a čas převzetí náčiní:

____________________________________

Podpis:

____________________________________

Datum a čas vrácení náčiní:

____________________________________

Podpis:

____________________________________

