NOVÝ LÍSKOVEC V POHYBU
POD ZÁŠTITOU ING. PETRA VOKŘÁLA, PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

Propozice
Pořadatel :
Datum:
Místo:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Vedoucí tratí:

AC Moravská Slavia Brno
T.J. Sokol Brno-Nový Lískovec
neděle 22. dubna 2018
Brno-Nový Lískovec, sportovně rekreační areál Pod Plachtami
Ing. Jiří Proch
Ladislav Zouhar
Lubomír Křivánek

Přihlášky
pouze online od 27.3.2018 do 18.4.2018 do 20 hodin, www.mslavia.cz,
na jiný způsob nebude brát pořadateli zřetel,
pořadatel si vyhrazuje právo z kapacitních důvodů tratí uzavřít registraci předčasně bez předchozího oznámení.
Prezentace
v den závodu v prostoru startu a cíle od 8.30, v případě nepříznivého počasí bude místo prezentace upřesněno,
ukončení prezentace nejpozději 30 minut před startem disciplíny, v den závodů bez dohlášek, pouze škrty!!!
šatny ZŠ Svážná (vstup přes školní stadion).
Startovné
50 Kč za závodníka/ici a jednotlivý sport (běh, závod koloběžek nebo závod na in-line bruslích),
100 Kč za závodníka/ici a trojkombinaci (běh, koloběžky in-line),
každý závodník/ice při prezentaci obdrží drobné občerstvení a nevratné startovní číslo,
platba v den závodu při prezentaci, jiný způsob platby nebude akceptován,
bez startovního čísla nebude závodník/nice připuštěn na start, startovní číslo se použije na všechny starty závodníka/ice, není však
přenosné na jinou osobu.
Tratě pro 13. ročník Běhu Novým Lískovcem – Memoriál Milana Zoubka
mladší přípravka
400 m (jedno malé kolo okolo fotbalového stadionu)
starší přípravka
1000 m (jedno velké kolo)
mladší žákyně
1000 m (jedno velké kolo)
mladší žáci
2000 m (dvě velká kola)
starší žákyně
2000 m (dvě velká kola)
starší žáci
3000 m (tři velká kola)
ženy
3000 m (tři velká kola)
muži
6000 m (šest velkých kol)
Tratě pro koloběžky a in-line
přípravka
800 m (jedno kolo po asfaltu)
žactvo
1600 m (dvě kola po asfaltu)
muži, ženy
3200 m (čtyři kola po asfaltu)
Tratě a střelba pro laser run
přípravka
běh 2x400 m (malé kolo), střelba 2x po pěti terčích na 5 metrů
žactvo
běh 3x400 m (malé kolo), střelba 3x po pěti terčích na 5 metrů
muži, ženy
běh 4x400 m (malé kolo), střelba 4x po pěti terčích na 5 metrů
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Kategorie pro 13. ročník Běhu Novým Lískovcem – Memoriál Milana Zoubka
Přípravka mladší
hoši a dívky ročník narození 2009 a mladší
Přípravka starší
hoši a dívky ročník narození 2007-2008
Mladší žactvo
hoši a dívky ročník narození 2005-2006
Starší žactvo
hoši a dívky ročník narození 2003-2004
Muži, ženy
ročník narození 2002 a starší
Kategorie pro koloběžky, in-line a laser run
přípravka
hoši a dívky ročník narození 2007-2009
žactvo
hoši a dívky ročník narození 2003-2006
muži, ženy
ročník narození 2002 a starší.
Technická ustanovení
Závodí se podle těchto propozic a podle pokynů pořadatelů,
před startem každé disciplíny budou závodníci/ice řádně poučeni,
závodník/ice může startovat nejvýše ve třech disciplínách a pouze ve své kategorii,
nebude povolen start mimo vypsané kategorie,
všechny disciplíny se běží a jedou na čas, a to i v tom případě, pokud budou muset rozhodčí z důvodů kapacity tratí kategorii rozdělit
do více běhů nebo jízd,
první tři závodníci/ice v každé kategorii a disciplíně obdrží medaili, diplom a věcné ceny,
závodníci/e startují na vlastní nebezpečí,
šatny slouží pouze k převlékání, za odložené věci pořadatel neručí, uložení cennosti na požádání zajišťuje pořadatel,
závody se skuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, pouze za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.)
má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit, startovné se v tomto případě nevrací,
při závodech koloběžek a in-line bruslí jsou závodníci/ice povinni použít helmu, bez řádně připevněné helmy nebude umožněno
startovat, rukavice a další chrániče jsou doporučenou výbavou,
po celé délce tratě je doprovod během, na jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích přísně zakázán,
pořadatel nepřebírá odpovědnost za zdravotní či majetkovou újmu žádného z účastníků,
zdravotní služba zajištěna.
Co je to LASER RUN
Jedná se o disciplínu, ve které se kombinuje střelba s během. Je součástí moderního pětiboje. Střílí se z laserové pistole na terč ze
vzdálenosti 5 metrů. Počet střeleckých položek (zastávek) a běžeckých okruhů je dán dle příslušné kategorie. Start se nachází v
blízkosti střelnice (do 50 metrů) a po startu závodníci doběhnou na střelnici, kde musí zasáhnout 5x černý střed terče v časovém limitu
50 vteřin. Pokud závodník zasáhne 5x terč před uplynutím časového limitu, může pokračovat v běžecké části. Pokud se závodníkovi
nepovede zasáhnout 5x terč v časovém limitu, může v běžecké části pokračovat až po vypršení daného limitu. Na střelnici se tedy
každý závodník zdrží maximálně 50 vteřin. Po každé střelecké zastávce následuje běžecká část, kde závodník musí uběhnout okruh o
délce cca 400 metrů. Po absolvování běžeckého okruhu opět závodník přibíhá na střelnici, kde se opět pokusí zasáhnout 5x terč před
uplynutím časového limitu. Po střelecké zastávce opět následuje běžecká část. Takto se to opakuje podle stanoveného počtu
střeleckých zastávek a běžeckých okruhů dle příslušné kategorie. Cíl závodu je vždy ukončen běžeckou částí, tedy po absolvování
stanoveného počtu střeleckých zastávek následuje poslední běžecká část, při které závodník již neběží na střelnici, ale do cíle závodu.
Další informace na www.pentathlon.cz. Před každým startem závodu bude mít závodník čas si vyzkoušet střelbu (5-10 min.).
Po ukončení závodu bude možnost podat přihlášku na nového oddílu moderního pětiboje, který vzniká při T.J. Sokol Brno-Nový
Lískovec.
Důležité upozornění
pořadatel si vyhrazuje právo na změny v těchto propozicích a těchto bez předchozího oznámení.
Dopravní spojení a parkování
parkování v okolí areálu je zdarma,
hromadná dle jízdního řádu IDS JMK, zastávka Kamenný vrch.

