eurohrydoksy.cz

EURO HRY DOKSY 2019 - manuál

30.8.-1.9.2019

Hry pro každého...

obsah
EURO HRY DOKSY 2019 - 30. 8. -1. 9. 2019
2

obsah ...............................................................................................................................

2

vyhlašovatelé .............................................................................................................

3-4

organizace ....................................................................................................................

5

záštita, podpora .............................................................................................................

6

informace - pátek .....................................................................................................

7

ubytování a stravování .........................................................................................

8

důležité informace ..................................................................................................

9

páteční závod - inline ............................................................................................

10 - 11

všeobecné pokyny ...................................................................................................

12 - 14

pokyny k soutěžím ..................................................................................................

15 - 21

partneři ...........................................................................................................................

22 - 23

http://eurohrydoksy.cz

VYHLAŠOVATELÉ

ATJSK ČR

MĚSTO DOKSY

Vážení sportovní přátelé, vážení hosté,
je mi potěšením přivítat vás v našem městě, které se již po 16. opět promění v jedno velké sportoviště.
Těší mě, že většina z vás se neúčastní těchto her poprvé, ba naopak, že už mnozí z vás mají na kontě
mnoho krásných sportovních víkendů strávených u nás. A to je tou největší pochvalou a poděkováním
organizátorům, před kterými každý rok smekám a kterým bych i já zde chtěla velmi poděkovat. Přesto,
že již nejsem aktivní účastník EHD Doksy, užívám si je naplno jako fanoušek nejednoho týmu kamarádů
a známých. A i díky těmto fanouškům naše město o tomto víkendu ožívá.
Děkuji všem, kteří si k nám našli cestu, aby v našem městě prožili několik dní zábavy, adrenalinu i odpočinku. Děkuji partnerům a sponzorům, jejichž poslání v hrách je neméně důležité, a ještě jednou velké
poděkování organizátorům a jejich přátelům a známým, jež se spoluorganizátory stali.
Krásný víkend ve městě Doksy a u Máchova jezera přeje
Eva Burešová, starostka města Doksy
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vyhlašovatelé

Vážení sportovní přátelé,
jako zástupce jednoho z vyhlašovatelů, Asociace TJ/SK ČR bych vás chtěl také přivítat na letošním již
šestnáctém ročníku EURO HER DOKSY.
Jsme v prezídiu Asociace velmi rádi, že se ve spolupráci s Městem Doksy podařilo uvést v život akci
s takovým potenciálem a oblibou, jaký hry mají.
A tak nyní stojíme na prahu 16. ročníku EHD. Ohlédneme-li se zpět, rádi konstatujeme, že se akce dostala do takové podoby, jakou nyní mají.
Počet účastnických týmů každoročně o dost překračuje hranici stovky.
Trvale máme podporu Města, Libereckého kraje, Asociace TJ/SK, která zajišťuje dotaci z MŠMT a ještě
je celá řada sponzorů, podporovatelů . V neposledni řadě patří dík vedenī TJ Doksy, jakož i pořadatelskému týmu.
Jelikož jsem se aktivně funkcionařsky i sportovně zúčastnil všech ročníků, mohu posoudit, že EHD jsou
špičkovou akcī určenou pro široké spektrum sportovců. A to vše navīc v nádherném prostředí u Máchova jezera.
A tak na zavěr stejně jako každoročně přeji 16.ročníku krásné počasí,hodně diváků, výborné výkony
sportovců a bezproblémový průběh.Užijte si Euroher Doksy.
Dr. Jaroslav Němec, viceprezident Asociace TJ/SK

http://eurohrydoksy.cz
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vyhlašovatelé
EURO HRY DOKSY 2019 - 30. 8. -1. 9. 2019

Město Doksy leží na břehu Máchova jezera v nadmořské výšce 275 m. Počet obyvatel se pohybuje okolo
pěti tisíc. Spolu se Starými Splavy, které leží na severním břehu Máchova jezera, jsou nejznámějšími rekreačními
středisky severních Čech.
Doksy byly založeny ve druhé polovině 13. století a byly německy nazývány Hirschberg. V roce 1366 založil císař
Karel IV. Velký rybník (dnešní Máchovo jezero) a dal dosud nevýznamné osadě pod královským hradem Bezdězem
městská privilegia. Tím položil základy pro budoucí rozvoj města. Na konci 16. století byl majitelem dokského
panství Jan z Vartenberka, který nechal postavit na místě malé tvrze zámek, dnešní západní renesanční křídlo
zámku. Velký význam pro hospodářský rozvoj oblasti měl rod Valdštejnů. Valdštejnové získali Doksy v roce 1680 a držiteli panství
byli až do roku 1945. Za jejich působení byl původně renesanční zámek rozšířen o dvě barokní křídla a zvednut o jedno patro.
Dnešní podoba zámku je z přelomu 19. a 20. století. V současné době je přístupný pouze rozsáhlý anglický park. Od poloviny roku
2017 probíhá rekonstrukce zámku, proto je zámek veřejnosti nepřístupný. V rámci projektu „Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí
kvalita služeb pro naše hosty“, který je financován z fondů EU, bude vybudován prohlídkový okruh a informační centrum. V areálu
zámeckého parku v červenci a srpnu probíhají akce Dokského kulturního léta.
S Doksy a Máchovým jezerem je spojen romantický básník Karel Hynek Mácha (1810–1836), který v Doksech a jejich okolí
našel inspirační zdroje pro své stěžejní dílo, básnickou skladbu Máj. Není tedy divu, že se v Doksech nacházejí dvě básníkovy
sochy a v nejstarším budově Doks (z roku 1669) Památník K. H. Máchy. S historií Doks a s místy spojenými s básníkem K. H. Máchou
seznamuje naučná Máchova stezka pro pěší i cyklisty.
Druhou významnou postavou, respektive čtveřicí, která již více jak 40 let oslovuje generace dětí, je Čtyřlístek. Jeho autor Jaroslav
Němeček pro Čtyřlístek našel domov právě v Doksech, tedy v Třeskoprskách, z Bezdězu udělal Bezzub a z Máchova jezera Blaťák. Od
roku 2011 má zde Čtyřlístek i své muzeum.
Vděčným lákadlem pro děti jsou zvířata, a tak od května do září můžete zavítat s dětmi do Zoo Berousek. V červnu 2017 byl
v renesančním křídle zámku otevřen Labyrint strašidelných pohádek.
Pro milovníky přírody vede kolem Máchova jezera naučná stezka Swamp, pro děti a jejich rodiče je určená naučná stezka Se
Čtyřlístkem okolo Blaťáku. Velku atrakcí je výletní vláček, který objíždí v letních měsících Máchovo jezero a spojuje tak Doksy se
Starými Splavy.
Doksy jsou se svým okolím ideálním místem pro turistiku a cyklistiku. V bývalém vojenském prostoru Ralsko bylo vyznačeno
mnoho cyklotras různé náročnosti. Doksy prochází regionální cyklotrasa č. 25 vedoucí od pramenů Ploučnice v Osečné v Podještědí
až do Dubé a národní turistická červeně značená Máchova cesta.
K Doksům neodmyslitelně patří Máchovo jezero neboli Velký rybník, Máchou nazývaný Hiršberský. Jezero v době Máchově
obklopené pouze pastvinami a nevypadající nijak romanticky bylo osázeno borovým hájem až v 80. a 90. letech 19. století. Pro
turistiku se otevřelo v roce 1928 zbudováním velké hlavní pláže a povoleným koupáním. Dnes si na jezeře o rozloze 278 ha na
své přijdou nejen milovníci rekreačního koupání, ale i vyznavači jachtingu a surfingu. Značnému zájmu se těší projížďky výletními
loděmi. Na největší lodi Máj se konají koncerty a projížďky za romantickým západem slunce na Máchově jezeře. V roce 2017 byla
rozšířena lodní doprava o další zastávky, a tak jsou propojeny všechny čtyři pláže. V témže roce bylo ve Starých Splavech vybudováno
nové přístavní molo a byla vytvořena na starosplavském břehu Máchova jezera příjemná odpočinková zóna.

Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR (ATJSK ČR) je jednou ze
zastřešujících sportovních organizací s celorepublikovou působností. Byla ustavena
v r. 1990 na základě svobodné vůle zakládajících subjektů. V průběhu dalších let prošla
Asociace celou řadou změn, které vyústily ve stabilizaci sdružení v r. 1997. Od tohoto data
osciluje počet členů ATJSK ČR okolo 18.000 ve zhruba 80 členských jednotách a klubech.
Posláním Asociace je prostřednictvím sdružených subjektů v souladu se Zákonem o
podpoře sportu v ČR a Evropskou chartou sportu vytvářet předpoklady pro úspěšné zabezpečení rozvoje
sportu, tělovýchovy, turistiky a dalších pohybových aktivit občanů v ATJSK sdružených.
Asociace je servisní organizací a umožňuje tedy nejen sdruženým tělovýchovným jednotám a sportovním
klubům svým prostřednictvím podávat žádosti o dotace z grantových programů MŠMT.
Asociace reprezentuje své členy, a to zejména ve vztahu k orgánům a institucím ČR, se kterými se podílí na
vytváření závazných norem a předpisů, které se dotýkají zájmů členské základny.
ATJSK ČR všemožně podporuje spolupráci s dalšími organizacemi ve sportovním prostředí, jakož i s orgány
a institucemi státní správy.
Členové Asociace organizují vlastní, nebo se spolupodílí na organizaci a účasti na sportovních,
tělovýchovných a turistických akcích pořádaných jinými sportovními organizacemi.
Členové prezidia ATJSK ČR zastupují sdružení v dalších vrcholných orgánech spolkového hnutí.
Spolu s Městem Doksy vyhlašuje ATJSK ČR sportovní víceboj šestičlenných družstev EURO HRY DOKSY.
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Prezídium Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR:
Jindřich Stádník, prezident ATJSK ČR; PaedDr. Jaroslav Němec, viceprezident ATJSK ČR; Jaroslav Novák, člen
prezídia ATJSK ČR; Ing. Luboš Bervida, člen prezídia ATJSK ČR; Julie Henzlová, členka prezídia ATJSK ČR

http://eurohrydoksy.cz

Vítejte přátelé.
Uběhl rok a my už se těšíme na účastníky a příznivce EURO HER DOKSY. Jsme připraveni s naší
armádou rozhodčích, organizátorů a dalších pořadatelů a doufáme, že se nám podaří zajistit, aby
se Vám i další, v pořadí již 16. ročník EHD líbil, abyste si ho užili.
Loni jsem zmínil, jak neuvěřitelně a úžasně hry od prvního ročníku vyrostly a jak ten čas rychle
utíká… To stejné platí i pro letošek. I když je letos přihlášených týmů trochu méně, pro nás to
neznamená méně práce a starostí.
Loni jsme zkusili novinku, která se příliš neosvědčila, a tak letos na pořadu skok z místa není.
Je pravda, že některé týmy se této novince věnovaly intenzivněji, některé k tomu ale přistoupily
volněji a body z této novinky oželely.
Pro letošek jsme jako novinku zkusili celý sportovní program dostat do menšího časového
prostoru, takže hry budou na vaše sportovní zatížení trochu víc intenzivnější a náročnější. Dokonce
to bude u některých týmů znamenat, že se třeba budou muset na chvilku rozdělit a někteří členové
budou muset vyrazit dřív na další disciplínu, aby byl dodržen časový harmonogram. Věříme, že se
s tím vy soutěžící vypořádáte v pohodě a odnesete si pocit, že na takovou prověrku vlastních sil
máte.
Za to, že můžeme pořádat hry v rozsahu a podobě v jaké jsou, patří naše díky všem pořadatelům
z naší TJ Doksy, z.s., stejně tak i spoustě kamarádů a přátel, kteří nejsou členy TJ, ale ochotně jezdí
na hry a pomáhají.
Stejné díky patří všem partnerům her, sponzorům, městu Doksy, Libereckému kraji, kolegům
z prezídia ATJSK ČR, ministerstvu školství a dalším.
Věříme, že si i letošní ročník, stejně jako těch patnáct předcházejících, užijete ke své spokojenosti,
stejně jak všechny předchozí.
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Jarda Novák
ředitel EHD
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organizace

POŘADATEL - TJ Doksy
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TJ DOKSY má již více než 70letou tradici, když nejstarší dostupné materiály
dokládají, že se v září roku 1945 konala schůze fotbalového klubu SK Doksy. K
němu se postupně přidávaly další sportovní oddíly a odbory. V roce 46 házená
Y
E
U
MÁCHOVA J
a volejbal. Samostatně působily Sokol, jachting a šachy. Začaly se budovat
tenisové kurty.
Postupně zahajovaly činnost další oddíly, některé pro nezájem zase svou činnost končily, až
se podoba naší TJ ustálila na dnešní podobě, kdy je 450 členů zapojeno do klubu orientačního
běhu, tenisového a jachetního klubu, nově klubu Atletika Doksy, oddílů kopané, kuželek, sportovní
gymnastiky, stolního tenisu a hokejbalového oddílu.
Ke své činnosti mají oddíly a kluby potřebné zázemí, se kterým se seznámíte při plnění
jednotlivých disciplín.
Členové TJ Doksy letos pořádají 15. ročník EURO HER DOKSY.
Každoročně se snažíme přijít s nějakými vylepšeními jak soutěží, tak soutěžních podmínek,
i letos se držíme hesla EURO HRY DOKSY ... hry pro každého !
Věříme, že „EURO HRY DOKSY“ jsou již pevně zapsány ve Vašem kalendáři akcí, a že Vám,
účastníkům, přinesou uspokojení z příjemně stráveného víkendu.

http://eurohrydoksy.cz
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záštita, podpora
EURO HRY DOKSY 2019 - 30. 8. -1. 9. 2019

Záštitu nad EURO HRAMI DOKSY 2019 převzali:
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Jiří Kejval
předseda ČOV
Ing. Eva Burešová
starostka města Doksy

děkujeme za podporu

MĚSTO DOKSY

ORGANIZAČNÍ VÝBOR - Seznam členů prezídia EURO HER DOKSY 2019
Ing. Eva Burešová, starostka města Doksy, prezidentka EHD
Jaroslav Novák, ředitel EHD
Jindřich Stádník, prezident ATJSK ČR
PaedDr. Jaroslav Němec, viceprezident ATJSK ČR
Jana Nováková, organizace EHD
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1. Prezentace
v pátek 30. 8. 2019 od 15 do 19 hodin v Infocentru na nám. Republiky, Doksy
Na prezentaci je nutná přítomnost alespoň jednoho člena soutěžního týmu.
a/ Informace o ubytování a stravování
b/ Losování „harmonogramu“ (pořadí, ve kterém bude tým absolvovat jednotlivé
disciplíny)
c/ u prezentace obdržíte - tento manuál, obálku A4, obálku A5
		 obálka A4 obsahuje:
				
obálku se startovním číslem a čipem na inline
				
obálku se startovními čísly A,B,C na biatlon
				
obálku se startovními čísly A,B,C na OB					
		
obálku se startovními čísly na kritérium + rychlovazače + 1 čip
				
obálku se startovním číslem na časovku + rychlovazače		
		 obálka A5 obsahuje:
				
vyúčtování
				
ID karty - doplňte vylosované číslo týmu!
d/ Platby – pokud jste platili doplatky se zpožděním, přineste k prezentaci doklad
o zaplacení, jinak bude vyžadována úhrada v hotovosti
e/ K prezentaci si přivezte podepsanou soupisku - vytiskněte z přihláškového
systému! (prohlášení, že soutěžíte na vlastní nebezpečí) – bez podepsané
soupisky nebude družstvo připuštěno ke startu
s
s

2. Zahájení EHD 2019
a/ slavnostní zahájení proběhne v pátek 30. 8. ve 20 hodin
b/ již od 17 hodin hraje na náměstí Republiky v Doksech kapela So Fine
c/ taneční skupina MARVERCI

EURO HRY DOKSY 2019 - 30. 8. - 1. 9. 2019

důležité informace - pátek

3. Parkování
a/ v areálu Termit není v průběhu
EHD povoleno parkování - při
porušení tohoto zákazu hrozí
odtažení vozidla
b/ bude posílena kontrola státní
i městskou policií
c/ využijte pouze označené
parkoviště na poli - viz mapka

ZAKÁZANÝ PROSTOR

prostor
vyhrazený
pro start a depo
cyklistického
kritéria

http://eurohrydoksy.cz
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ubytování a stravování
EURO HRY DOKSY 2019 - 30. 8. -1. 9. 2019

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

ubytujte se nejpozději do 20 hodin!!!!!!!!!

_____________________________________________________________________
Termit 			http://www.termit25.eu
Pátek 25. 8. večeře		
Sobota 26. 8. snídaně
Sobota 26. 8. oběd		
Sobota 26. 8. večeře		
Neděle 27. 8. snídaně
Neděle 27. 8. oběd		

od 18 do 21 hodin
od 6 do 8 hodin
balíčky ráno v restauraci Termit (POUKÁZKU S SEBOU)
od 19 do 21,30 hodin
od 6 do 8 hodin
od 13 do 15 hodin

Lesní hotel		

http://www.leshotel.cz

Poslův mlýn		

http://www.posluvmlyn.cz

stravování na Termitu
Pátek 26. 8. večeře		
Sobota 27. 8. snídaně
Sobota 27. 8. oběd		
Sobota 27. 8. večeře		
Neděle 28. 8. snídaně
Neděle 28. 8. oběd		

od 18 do 20 hodin
od 6,30 do 8 hodin
balíčky ráno v restauraci Termit (POUKÁZKU S SEBOU)
od 18 do 20,30 hodin
od 6,30 do 8 hodin
od 13 do 15 hodin

TERMIT
GPS:
50°33‘36.056“N, 14°39‘58.214“E

POSLŮV MLÝN
GPS:
50°33‘21.859“N, 14°39‘58.238“E
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LESNÍ HOTEL
GPS:
50°33‘42.801“N, 14°40‘7.773“E

ČTĚTE POZORNĚ VEŠKERÉ POKYNY A INFORMACE
SOUTĚŽÍTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
DODRŽUJTE VYLOSOVANÝ HARMONOGRAM!
(mimo harmonogram vás rozhodčí nepustí do soutěže)
PŘED KAŽDÝM STARTEM V DISCIPLÍNĚ ODEVZDEJTE
ROZHODČÍMU IDENTIFIKAČNÍ KARTU OZNAČENOU VAŠÍM STARTOVNÍM ČÍSLEM!
ZÁVODNÍCI BEZ STARTOVNÍCH ČÍSEL
NEBUDOU PŘIPUŠTĚNI KE STARTU (cyklistika, inline, orientační běh, biatlon)
ZÁVODNÍCI BEZ ČIPŮ NEBUDOU HODNOCENI V SOUTĚŽI (inline, cyklistické
kritérium dvojic, cyklistická časovka)
POUŽÍVEJTE PŘEDEPSANÉ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
PŘESUN MEZI SPORTOVIŠTI PROBÍHÁ ZA PLNÉHO PROVOZU,
DBEJTE POKYNŮ MěP, PČR A POŘADATELŮ
DOPORUČUJEME TYTO INFORMACE NOSIT PO DOBU SOUTĚŽE S SEBOU,
OBSAHUJÍ KONTAKTY NA CENTRUM, JEDNOTLIVÁ SPORTOVIŠTĚ ATD.
PARKUJTE POUZE NA VYHRAZENÝCH MÍSTECH - PŘEDEJDETE ODTAŽENÍ
VOZIDLA A SOUČASNĚ TAK POMŮŽETE ZAJISTIT HLADKÝ PRŮBĚH SOUTĚŽÍ
(CYKLISTIKA) A CELÉ ORGANIZACE HER (POŘADATELÉ NA TERMITU)

EURO HRY DOKSY 2019 - 30. 8. - 1. 9. 2019

důležité informace

POŘADATEL NERUČÍ ZA OSOBNÍ VĚCI, KOLA A PODOBNĚ
PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ VÍKEND, HLUBOKÉ ZÁŽITKY A SPOKOJENOST SE
SPORTOVNÍMI VÝSLEDKY

NEZAPOMEŇTE
INLINE - HELMA, čip, startovní číslo, chrániče
ORIENTAČNÍ BĚH - startovní číslo
BIATLON - startovní číslo
CYKLISTIKA - SOBOTA - HELMY, 2 startovní čísla, čipy
CYKLISTIKA - NEDĚLE - HELMA, startovní číslo, čip
IDENTIFIKAČNÍ KARTA - na všechny disciplíny
http://eurohrydoksy.cz
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páteční závod - INLINE
EURO HRY DOKSY 2019 - 30. 8. -1. 9. 2019

Náměstí Republiky v Doksech, pátek 30. 8. 2019
hlavní rozhodčí: Ladislav Polák, tel.: 725 615 129
IN-LINE je tradiční zahajovací disciplína. Věnujte pozornost níže uvedenému “desateru”.
V případě jakýchkoli dotazů k IN-LINům kontaktujte hl. rozhodčího.
Při prezentaci k EURO HRÁM DOKSY obdržíte obálku s názvem INLINE pátek. V obálce máte
startovní číslo, špendlíky, čip, neoprenový pásek a kartičku pro počítače kol.

Start 1. závodníka cca ve 20:45 - intervalový start (20s), na startovním čísle je
uveden startovní čas počítaný od 1. startu

(nikoli hodina a minuta, např. závodník se startovním číslem má na čísle napsáno 10:40, což znamená
10 minut a 40 sekund od startu prvního závodníka, startovní číslo 65 startuje 21:20, nikoli ve
21:20 hodin, ale 21 minut a 20 sekund od startu prvního závodníka)

Čipování si zajišťujete sami. Pro správné změření je
nutné mít čip připevněný neoprenovým páskem
na nohu nad brusli (připevněte čip na neoprenový
pásek, pásek si utáhněte zipem okolo nohy) dle
obrázku. Pokud budete mít čip umístěný jinde
nebo jinak než dle nákresu, nebudete připuštěni
ke startu! Stejně tak bez čipu nebudete změřeni
(DNS a 0 bodů do soutěže). Náhradní čipy nejsou
k dispozici!
POPIS závodu a pokyny:
1. Start je umístěn v prostoru před kavárnou Republika. INTERVALOVÝ START - startuje se
v intervalu 20 s, tj. závodník s číslem 1 bude odstartován v plánovaný čas startu bruslařského
závodu (cca 20:45:00), další (č. 2) startuje 20s za ním, atd. Čas vašeho startu máte uvedený na
startovním čísle. BUĎTE NA STARTU S DOSTATEČNOU ČASOVOU REZERVOU, ať odstartujete ve
váš správný čas!
2. Před závodem si připevněte startovní číslo (na prsa!!!). Bez čísla nemůžete být vpuštěni do
startovního koridoru a na trať (byť budete očipováni).
3. Čas závodu vám začíná běžet dle startovního času pro Váš tým. Závodníka, který se nedostaví ke
startu včas, můžeme pustit na trať později, ale čas se počítá od času plánovaného, jak už jistě víte,
v tomto závodu rozhodují vteřinky.. -> pohlídejte si svůj startovní čas!
4. Řazení bruslařů ke startu budou řídit traťoví komisaři – oranžový prostor.
5. Od 20:30 bude trať závodu na 10 minut zpřístupněna pro rozbruslení. Pro další trénink/
rozbruslení je nutno využívat pouze vyznačený rozjížďkový prostor v ulici 5. května.
6. Startuje se do koridoru startu (ohraničeno zábradlím) – POZOR na bruslaře, kteří jsou před vámi
již na trati – při výjezdu z koridoru má přednost bruslař, který je na trati.
7. Bruslí se proti směru hod. ručiček, 5 celých kol (tj. 6 x projetí pod čtecím prostorem).
8. Prostor pro asistenty bruslařů je umístěn před budovou radnice. V tomto prostoru může být
další člen týmu, který bude počítat bruslařovi kola a včas ho navede do výjezdového koridoru.
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Vstup do prostoru POUZE na kartu, kterou máte uloženou v obálce pro INLINE závod. Bude
kontrolováno traťovým komisařem.
9. Po odjetí závodu a projetí cílem (pošesté projedete čtecím prostorem) je nutno opustit trať do
VÝJEZDOVÉHO KORIDORU – viz. vyznačení na plánu (opět bude ohraničeno a jasně označeno).
Pokud se netrefíte do tohoto koridoru, je nutné buď dokončit ještě jedno objetí okruhu, případně
na jiném místě urychleně opustit trať a obejít (objet) dráhu jinou cestou kolem náměstí.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEOTÁČEJTE DO PROTISMĚRU NA TRATI –
HROZÍ SRÁŽKA.
BRUSLAŘ V PROTISMĚRU ZNAMENÁ OKAMŽITOU DISKVALIFIKACI!
10. HELMA je povinná, chrániče dlaní, loktů a kolen důrazně doporučené.

EURO HRY DOKSY 2019 - 30. 8. - 1. 9. 2019

páteční závod - INLINE
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Legenda:
Prostor startu
Dráha
Prostor výjezdu z dráhy
Rozjížďkový prostor
Centrála časomíry
Prostor pro asistenty závodníků
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všeobecné pokyny
EURO HRY DOKSY 2019 - 30. 8. -1. 9. 2019

1. SOBOTA - začátek soutěží
Od 7,00 do 17,50 hodin probíhají jednotlivé disciplíny.
V 18,30 - cyklistické kritérium dvojic - čtěte pozorně pokyny k této disciplíně!
2. NEDĚLE
s cyklistická časovka - od 6,40 probíhá prezentace k závodu, v 7,00 hodin – intervalový
start cyklistické časovky, start – areál TERMIT (dle startovních čísel), v intervalu 30 s,
startovní číslo a čip obdržíte při páteční prezentaci v obálce, číslo připevnit na řídítka,
čip na nohu (viz pokyny pro časovku), závodník bez startovního čísla a čipu nemůže
startovat, k odprezentování se závodník dostaví cca 10 minut před svým startem
s Od 7,00 hodin probíhají jednotlivé disciplíny.
3. ROZHODČÍ
s Rozhodčí jsou označeni tyrkysovými tričky s bílým logem 16. ročníku EHD (kontakty
na hlavní rozhodčí jednotlivých disciplín naleznete v pokynech k soutěžím, viz dále).
s Při prezentaci k disciplíně soutěžící odevzdá rozhodčímu identifikační kartu
s Rozhodčí má právo nepřipustit k soutěži:
>„nezpůsobilého“ závodníka (pod vlivem alkoholu atp.)
> závodníka bez předepsaných ochranných prostředků
> závodníka bez identifikační karty (rozhodčí nesmí připustit k soutěži závodníka bez ID karty)
> závodníka, který se nedostaví k disciplíně v čase dle harmonogramu
s Další práva rozhodčích - viz pokyny k soutěžím
4. KONTUMACE
s Pravidlo, které platí pro všechny sporty, ve kterých se nastupuje proti soupeři (kopaná,
tenis, stolní tenis, beach volejbal, nohejbal):
> Při nedostavení se soupeře je týmu, který k disciplíně nastoupí, započítán do soutěže
průměrný výsledek v dané disciplíně
> Příklad: do 16. ročníku je zaregistrováno 112 týmů
> pro kopanou, stolní tenis a tenis platí, že vítěz získá 112 bodů a poslední v disciplíně
získá1 bod. Průměrný výsledek je tedy 56,5 bodu.
> pro beach volejbal a nohejbal platí totéž, ale je třeba počítat s tím, že výsledek je dán
dvěma zápasy a každý z nich tvoří polovinu výsledku. V případě jednoho vítězství
a jednoho nedostavení se soupeře, získá tým 1,5 vítězství, plus další pomocné
hodnocení - rozdíl nahraných a prohraných míčů a nahrané míče v odehraném zápase.
V případě jedné prohry a jednoho nedostavení se soupeře, je to 0,5 vítězství, plus další
pomocné hodnocení - rozdíl nahran&y acute;ch a prohraných míčů a nahrané míče
v odehraném zápase.
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5. PROTESTY
s Protesty podávejte řediteli závodu s poplatkem 200 Kč nejdéle do 30 minut po skončení
disciplíny (poplatek se vrací v případě uznání protestu)
s Protest je VŽDY řešen ve spolupráci s hlavním rozhodčím dané disciplíny
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6. POHYB MEZI JEDNOTLIVÝMI SPORTOVIŠTI
s K pohybu mezi jednotlivými sportovišti doporučujeme kola, ale není problém vše
zvládnout pěšky.
s NEDOPORUČUJEME přejíždění auty! Platí zákazy vjezdu!!
7. UPOZORNĚNÍ
s Dbejte pokynů MěP Doksy, Policie ČR a pořadatelů.
s Věnujte pozornost silničnímu provozu při přecházení a pohybu po komunikacích.
8. ZDRAVOTNÍK
s V případě potřeby kontaktujte centrum nebo rozhodčí na jednotlivých disciplínách
s Zdravotní zabezpečení – MUDr. Michaela Duchanová, sestra Taťána Palečková
9. OBČERSTVENÍ
s Pitný režim (voda) zajištěn na sportovištích
s Pečivo pouze dopoledne do vyčerpání zásob :o))
10. WC
s V místě ubytování a v centru, veřejné WC – značeno v mapě sportovišť, TOI TOI na
náměstí a u tělocvičny
11. ČIPY - ČTĚTE POZORNĚ POKYNY
s v pátek u prezentace obdržíte 1 čip v obálce Inline a 1 čip v obálce cyklistické kritérium
s pro sobotní kritérium dvojic použijete 1 čip z obálky kritérium a čip z pátečních inline
s nedělní časovka - k prezentaci k závodu přinesete OBA čipy, čip s nižším číslem odevzdáte u prezentace k časovce, s čipem s vyšším číslem startujete do závodu, odevzdáte
v cíli časovky (bez odevzdání čipu nebude závodník puštěn ke startu časovky)

EURO HRY DOKSY 2019 - 30. 8. - 1. 9. 2019

všeobecné pokyny

12. POVINNÉ VYBAVENÍ
s PRŮKAZ POJIŠTĚNCE
s Cyklistika – vlastní kolo a helma
s In-line brusle – brusle, helma, chrániče
s Stolní tenis, horolezecká stěna – sálová obuv (obuv do tělocvičny) - nový povrch,
dodržujte přezouvání!!
s Kuželky – sálová obuv - povinné přezouvání
s Jungle creek - helma - důrazně doporučujeme
s Další výbava:
• Tenis – lze vlastní rakety (na sportovišti budou k zapůjčení)
• Stolní tenis – lze vlastní pálky (na sportovišti budou k zapůjčení)
• Orientační běh – lze vlastní buzoly i čipy (na sportovišti budou k zapůjčení)
• Horolezecká stěna – lze vlastní sedáky (za bezpečný stav vlastního sedáku si 		
účastník zodpovídá sám)
• Bungee running – tretry a kopačky s kovovými hřeby nejsou povoleny
• Zámky na kola – tělocvična, kopaná, ..(školní hřiště hlídáno kamerovým systémem)
Vybavení na další soutěže bude k dispozici. Vlastní rakety, pálky, luky apod. nevylučujeme.

http://eurohrydoksy.cz
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všeobecné pokyny
EURO HRY DOKSY 2019 - 30. 8. -1. 9. 2019

13. VÝSLEDKY
s Pořadí určí výkony v jednotlivých disciplínách.
s Nejlepší družstvo získá 112 bodů, každý další v pořadí o bod méně, neúčast v disciplíně
0 bodů.
s Celkové pořadí je dáno součtem bodů ze všech disciplín.
14. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
s Vyhlášení celkových výsledků proběhne v neděli cca 15-15,30 hodin v areálu Termit,
v rámci sobotního večerního programu vyhlásíme výsledky ukončených disciplín
(inline, kopaná, cyklistika – kritérium).
s Budou vyhlášeni vítězové všech jednotlivých disciplín.

15. CENY
Celkové výsledky - trofeje z dílny Astera design
1. místo – cena starostky Města Doksy
2. místo – cena ATJSK ČR									
3. místo – cena ředitele EHD
			
Cena vyhlašovatele - ATJSK ČR - nejlepší tým - disciplína kuželky
Medaile pro vítěže jednotlivých disciplín.
Poukázky do všech soutěží - CENTRUM BABYLON, a.s.
Cena firmy Astera design - 1. místo - orientační běh
Cena firmy Jan Ženíšek a FENIX - 1. místo - biatlon
Cena VELO - 1. místo - cyklistické kritérium dvojic
Cena VELO - 1. místo - časovka jednotlivců
Cena ATJSK - 1. místo - kuželky
Ocenění nejlepších v celkovém pořadí i za jednotlivé disciplíny je pouze symbolické,
zavodíte pro radost z pohybu :-)

16. INFOCENTRUM DOKSY
Provozní doba během EHD: sobota 9 - 17, neděle od 9 do 14
Tel. 739 310 010, http://www.doksy.com/infocentrum/

JE DOBRÉ SI ULOŽIT:
Ředitel EHD 720 934 260 (Jaroslav Novák)
Centrum 725 537 813 (Jana Nováková)
Městská policie 777 44 66 77
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01. Cyklistika
Hlavní rozhodčí: Radek Ženíšek, tel. 604 758 289
SOBOTA – KRITERIUM DVOJIC
> start závodu v 18,30 hodin, k závodu nastupují za každý tým 2 závodníci
> délka závodu je 70 minut + 1 kolo (1 okruh 4 km, cca 1 km - asfalt, zbytek - lesní cesty, písek)
> závod se jede jako kritérium dvojic, na trati je vždy jeden závodník, druhý čeká v depu, střídání
probíhá fyzickým způsobem (plácnutí nebo postrčení) vždy po absolvování jednoho okruhu
> cyklisté jsou označeni čipy a čísly na kolech (např. 15 A/ 15 B)
> čipy závodníci obdrží při prezentaci v pátek (použijete čip v obálce kritérium + čip z pátečních inlinů)
Co znamená 70 minut + 1 kolo? -> závod startuje hromadně – pouze závodník A, závodník B čeká
v depu – po uplynutí 70 minut se čeká na vedoucího cyklistu (např. 15 A) a až on projede pod
časomírou (např. čas 73:20), tak předá v depu „štafetu“ parťákovi (15 B) a ten jede poslední kolo,
až obkrouží toto kolo a projede pod časomírou, závod končí. Pokud projede vedoucí cyklista pod
časomírou v čase 69:59, není splněna podmínka 70 minut, štafetu předá kolegovi a teprve ten
projede pod časomírou po 70. minutě a kolega, kterému předá štafetu, jede poslední kolo, po
jeho absolvování závod končí.)
> dvojice cyklistů se MUSÍ střídat v depu po každém okruhu (hlídáno čipem a rozhodčím)
> depo je pro přehlednost rozděleno do skupin
> střídání mimo příslušné depo nebo jiným způsobem je neplatné - dohlíží rozhodčí, může
znamenat diskvalifikaci
> po dobu závodu neopouští odpočívající závodník depo!!!

EURO HRY DOKSY 2019 - 30. 8. - 1. 9. 2019

pokyny k soutěžím
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> trať je vyznačena červenobílými páskami, na kritických místech budou rozhodčí
> trať kritéria bude otevřena pro prohlídku od 17,30 do 18,15 hodin - doporučujeme!!
> v 18,15 - prezentace k závodu - závodníci se SPOLEČNĚ dostaví dle startovního čísla do
„svého depa“, kde odevzdají identifiakční karty. Startovní čísla na kolo a čipy obdrží v pátek
u prezentace, závodníci bez startovního čísla a čipu nebudou připuštěni ke startu.
> po uplynutí času závodu bude vedoucímu závodníkovi oznámen vjezd do posledního kola, po
jeho absolvování jede do cíle, stejně tak ostatní závodníci bez ohledu na počet ujetých okruhů
> k mytí kol po závodě použijte pouze označenou hadici pod umývárnami na Termitu za
restaurací, mytí kol v umývárnách je přísně zakázáno

http://eurohrydoksy.cz

15

pokyny k soutěžím
EURO HRY DOKSY 2019 - 30. 8. -1. 9. 2019

> popis trati: Startuje se na cestě u Poslova Mlýna směrem ke golfovému hřišti a objíždíme louku směrem
k Termitu. Po projetí okolo ledového hřiště točíme opět na levou ruku, na cestu mezi louky a jedeme směr
Posláč. Křižovatku projíždíme rovně a valíme okolo závory dále do lesa. Projedeme lesem na louku a zde se
držíme vpravo po louce. Na kraji lesa se mění povrch z travnaté cesty na rychlou šotolinu (projížděl jsem to a
fakt to jelo rychle). Další změna - jehličí, šišky atd. Cesta začíná malinko stoupat a objevuje se hluboký písek,
ale to už jsme na křižovatce, kde zatáčíme do leva. Cesta je široká bezpečná a po rovině. Když se začne mírně
stoupat, tak jsme kousek pod (křižovatkou u pískovny), kterou pojíždíme rovně a stoupáme. Po vyjetí na vršek
následuje jediný prudší sjezd a točíme doprava. Je tu asfalt. Na kraji louky jedeme směrem Termit, „ledové“
hřiště, na levou ruku a rychle do depa. Předat štafetu a odpočívat, protože za 6-7 minut vás to čeká znovu.
Okruh měří rovné 4 km. Okruh je jednodušší než loni, ale po 70 minutách....

> UPOZORNĚNÍ: nevstupujte do zakázaného prostoru golfového hřiště!!
Využijte označené divácké prostory.
> Vozidla integrovaného záchranného systému MAJÍ ABSOLUTNÍ PŘEDNOST,
závodníci a diváci MUSÍ neprodleně uvolnit cestu!!
> BUĎTE K SOBĚ OHLEDUPLNÍ!!!!!!!!

NEDĚLE - ČASOVKA JEDNOTLIVCŮ
> jeden člen družstva (nemusí být stejný jako v sobotu)
pojede časovku jednotlivců, 9,2 km po lesních cestách, jehličí,
písek (pokud do závodu „nastoupí“ stejné kolo jako v sobotu,
není nutné vyměňovat startovní číslo)
> prezentace od 6,40 (závodník se dostaví k prezentaci cca
10 minut přes svým startem)
> čip závodník obdrží při prezentaci v pátek (použijte čip
s vyšším číslem)
> ke startu do časovky přineste oba čipy!!! - s jedním
statujete, ten odevzdáte v cíli, druhý předáte u prezentace
k časovce
> start v 7,00 hodin - intervalový (30 s), první startuje
závodník s vylosovaným pořadovým číslem 1.
> po dojetí časovky se cyklista připojí ke svému družstvu (dle
časového harmonogramu)
UPOZORNĚNÍ: při obou cyklistických závodech sledujte pozorně značení tratí.
Start a cíl pro oba cyklistické závody - Areál Termit, GPS: 50°33‘26.241“N, 14°40‘1.993“E
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02. Plavání
Hlavní rozhodčí: Kamila Nováková, tel. 724 399 121
Tři členové družstva absolvují štafetu plavání, jeden úsek cca 200 m. Neplavající členové týmu
mohou použít loďky jako doprovod soutěžících a jako případnou záchranu.
Vstup na pláž je volný.
Pláž Klůček, GPS: 50°57´83.869“N, 14°65´35.736“E

03. Rafty
Hlavní rozhodčí: Kamil Popper, tel. 777 238 309
Pět členů družstva (4 pádlují, jeden kormidluje) zdolá na čas úsek cca 1,5 km. Na sportovišti jsou
k dispozici záchranné vesty.
Máchovo jezero, jachtklub, GPS: 50°34‘32.280“N, 14°39‘4.547“E

04. Kopaná
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Horčík, tel. 723 371 120
Čtyři členové družstva – utkání na malém hřišti proti vylosovanému soupeři (1x12 minut,
futsalové míče), na závěr střelba trestných kopů, možnost střídání hráčů. Kritéria - vítězství, rozdíl
branek, nastřílené branky, pomocné kritérium - penalty. Účast v soutěži se hráči započítává pouze
v případě, že strávil na hřišti více než polovinu hrací doby!!! V případě závažného přestupku nebo
faulu může rozhodčí udělit žlutou kartu. V případě hrubého nebo zákeřného faulu, nebo při
opakovaném závažném přestupku nebo faulu může rozhodčí udělit červenou kartu. Za každou
žlutou kartu následuje kop přes celé hřiště do prázdné branky, za červenou kartu následuje kop
z poloviny hřiště do prázdné branky. Výsledek se připočítává k výsledku zápasu.
Upozornění - kola nechávejte ve vymezeném/ohraničeném prostoru před vstupem na hřiště,
doporučujeme zámky na kola, kola nesmí v žádném případě na nové školní hřiště, školní hřiště je
hlídáno kamerovým systémem
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Školní hřiště ZŠ K.H. Máchy, 50°56´77.711´´N, 14°65´13.047´´E

05. Kuželky
Hlavní rozhodčí: Jiří Kucej, tel. 605 968 032
2 členové družstva – koulí 10 + 10, „do plných“, do soutěže se započítá počet sražených kuželek.
Fotbalový stadion, Husova ulice - kuželna, GPS: 50°34‘3.283“N, 14°39‘49.583“E

06. Tenis
Hlavní rozhodčí: Michal Jaroš, tel. 602 569 342
Dvě utkání – jedna dvouhra, jedna čtyřhra (hraje se současně, tj. potřebujete 3 hráče) s vylosovaným soupeřem na jeden set 10 min. (počítání – tiebreak, při rovnosti bodů - „zlatý míč“),
po 10 bodech se střídají strany, podání se střídá po dvou míčích. Do soutěže se započítává jako
první kriterium vítězství, jako druhé rozdíl míčů, jako třetí více uhraných míčů. Nehrající členové
týmu se zapojí jako sběrači míčků.
V případě nepřízně počasí je v pravomoci rozhodčího přesunout zápasy na jiný čas.
Tenisový areál Masarykovy sady, GPS: 50°33‘53.473“N, 14°39‘46.883“E

http://eurohrydoksy.cz
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07. Horolezecká stěna
Hlavní rozhodčí: Vlastimil Tuťálek, tel. 731 062 088
Tři členové družstva polezou štafetu – první člen štafety po zdolání vrcholu slaní a předá štafetu
druhému z družstva, ten pak třetímu a třetí opět prvnímu. Nezdolá-li některý z členů týmu stěnu
až do stisku tlačítka, další člen týmu může nastoupit do stěny až po uplynutí 2 minut od kontaktu
předchozího člena s podložkou.
Štafeta poleze celkem 12 minut, do soutěže se započítají zdolané metry celkem. Stěna střední
obtížnosti, jištěno profesionálními instruktory. Zleva na stěně leze tým s nižším číslem, vpravo
snejvyšším číslem.
Upozorňujeme na nutnost dodržování bezpečnosti! V případě porušení pravidel (zašroubovaná
karabina, odšroubovat až po kontaktu obou nohou s podložkou) rozhodčí udělí 1. výstrahu - žlutá
karta (týmu je současně odečteno 10 m), při dalším porušení 2. žlutá karta (týmu je odečteno
100 m), při dalším napomenutí - červená karta = diskvalifikace, výsledek soutěže 0 bodů).
Vyhodnocovací systém - po zdolání stěny stisknete „na vrcholu“ tlačítko, které je nutno podržet do
světelného a zvukového signálu, až poté Vám budou započítány zdolané metry.
Rozhodčí má právo nepustit závodníka do soutěže, pokud není způsobilý k absolvování disciplíny.
Tělocvična ZŠ K.H. Máchy, GPS: 50°34‘5.026“N, 14°39‘6.464“E

08. Bungee running
Hlavní rozhodčí: Jindra Šťastná, tel. 602 384 415
Čtyři členové družstva absolvují každý samostatně jeden pokus o natažení gumového lana, jde
o dosažení nejvzdálenějšího bodu. Během výkonu není povoleno použití jakékoliv pomůcky či
zátěže. Dosažená vzdálenost musí být vyznačena zapíchnutím kolíku do země. Při vytyčování
vzdálenosti nesmí být kolík použit jako opora - „styl cepín“, první zapíchnutí kolíku se považuje za
ukončený pokus. Do soutěže se započítává součet zdolané vzdálenosti všech členů týmu.
Pláž Klůček, GPS: 50°57´89.900“N, 14°65´44.964“E
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09. Orientační běh
Hlavní rozhodčí: Jan Ženíšek, tel. 603 300 173
Tři závodníci, skorelauf
> v lese je rozmístěno 26 různě obodovaných kontrol
> na mapě je zakresleno číslo kontroly /počet bodů (např. 19/2 = kontrola 19/2 body)
> úkolem je získat co nejvíce bodů v časovém limitu 21 min pro každého člena (startují současně)
> při překročení časového limitu každého člena se odečítá 1 bod za každou i započatou minutu
> o pořadí družstev rozhoduje počet získaných bodů
> při rovnosti bodů rozhoduje nižší celkový čas družstva
> každý závodník po odstartování obdrží mapu se všemi kontrolami
> závodníci si rozdělí kontroly (stolek a fixy budou k dispozici)
> na pořadí kontrol nezáleží
> každá kontrola se počítá jen jednou i kdyby ji měli označenou třeba všichni tři závodníci
> elektronické ražení - SPORT ident
> závodník vloží čip do kontrolní krabičky, označení je signalizováno pípnutím a bliknutím
> za ztrátu čipu bude požadována náhrada ve výši 900,- Kč
> v případě nefunkční krabičky – razit kleštěmi do políček „R“ na mapě
> pro případ zcizení kontroly jsou v místě kontroly rozsypány lístečky s čísly – lísteček je uznán za
nalezenou kontrolu, ale pouze v případě zcizení kontroly
> cíl není v místě startu, z cíle každý závodník musí přijít na prezentaci vyčíst čip
(fáborkováno)
POZOR !
Zákaz vstupu do prostoru závodu
> neplatí pro odstartované závodníky
> platí pro ostatní členy družstva a doprovod
> platí pro závodníky, kteří prošli cílem
> přistižení se trestá diskvalifikací družstva
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Areál Termit, označeno lampionem, GPS: 50°33‘29.9“N 14°40‘09.0“E

10. Biatlon
Hlavní rozhodčí: Andrea Holečková, tel. 606 379 240
Tři členové družstva – štafetově dva okruhy běh cca 800 m, po doběhnutí prvního okruhu střelba
v leže, po doběhnutí druhého okruhu střelba ve stoje. Střelba na vzdálenost cca 10 m – 5 ran
na 5 terčů, laserová zbraň, za každý netrefený terč jeden trestný okruh 70 m ihned po ukončení
střelecké položky.
Tyršovy sady (za ZUŠ Doksy), GPS: 50°34‘2.018“N, 14°39‘20.960“E

http://eurohrydoksy.cz
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11. Beachvolejbal
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Najman, tel. 775 905 333
Dvě utkání dvojic s vylosovaným soupeřem na jeden set 10 min. Je povoleno střídání. Do soutěže
se započítává jako první kriterium vítězství, jako druhé rozdíl míčů, jako třetí více uhraných míčů.
Účast v soutěži se hráči započítává pouze v případě, že strávil na hřišti více než polovinu hrací
doby!!!
„Zlatý míč“ - rozhoduje utkání v případě nerozhodného výsledku.
Věnujte prosím pozornost časovému harmonogramu, na kterém bude vyznačeno, na
kterých kurtech hrajete který zápas! V harmonogramu a na mapě sportovišť jsou zápasy
označeny barevně - ToRik beach 1- zelená, Termit beach 2 - modrá, Termit beach 3 - oranžová
Areál ToRiK klubu Máchova ulice, areál Termit
GPS: 50°34‘7.468“N,14°39‘15.132“E,50°33‘36.588“N,14°40‘0.548“E, 50°33‘36.588“N, 14°40‘0.548“E

12. Nohejbal
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Najman, tel. 775 905 333
Dvě utkání trojic s vylosovaným soupeřem na jeden vítězný set 10 min. Je povoleno střídání.
Do soutěže se započítává jako první kriterium vítězství, jako druhé rozdíl míčů, jako třetí více
uhraných míčů. Účast v soutěži se hráči započítává pouze v případě, že strávil na hřišti více než
polovinu hrací doby !!!
„Zlatý míč“ - rozhoduje utkání v případě nerozhodného výsledku.
Věnujte prosím pozornost časovému harmonogramu, na kterém bude vyznačeno, na
kterých kurtech hrajete který zápas! V harmonogramu a na mapě sportovišť jsou zápasy
označeny barevně - ToRik nohejbal1- zelená, Termit nohejbal 2 - modrá, areál tenisu nohejbal
3 - oranžová
Areál ToRiK klubu Máchova ulice – 1 zápas (antuka) a/nebo areál Termit – 1 zápas (umělá
tráva) a/nebo 1 zápas areál tenisu (antuka)
GPS: 50°34‘7.468“N, 14°39‘15.132“E, 50°33‘36.588“N, 14°40‘0.548“E, 50°33‘55.249“N, 14°39‘47.938“E

13. Stolní tenis
Hlavní rozhodčí: Pavel Kočí, tel. 736 600 272
Čtyři členové družstva - dvě dvouhry a jedna čtyřhra proti vylosovanému týmu. Každé utkání se
hraje na dva vítězné sety, set končí dosažením 11-tého míčku. V případě nejasností, má poslední
slovo rozhodčí za stolem. Pořadí disciplíny určují získané 1) vítězné zápasy, 2) rozdíl setů, 3) rozdíl
nahraných míčků.
Tělocvična ZŠ K.H. Máchy, GPS: 50°34‘5.026“N, 14°39‘6.464“E

14. Lukostřelba
Hlavní rozhodčí: Václava Srbová, tel. 721 544 109
čtyři členové družstva - každý vystřelí v jedné sérii 8 šípů do terče ve vzdálenosti 15 – 20 metrů,
do soutěže se započítá 5 nejlepších střel. Do celkového výsledku družstva se započítává součet
bodů všech 4 střelců.
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Gymnastická chata v blízkosti areálu Termit, GPS: 50°33’36.6“N 14°39’49.2“E
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15. Jungle creek
Hlavní rozhodčí: Martin Sita, tel. 737 533 532
Do soutěže se zapojí tři členové týmu:
> dva členové družstva absolvují trať z lanových překážek napnutých na kmenech stromů ve
výšce 3 – 5 m na čas.
> v každém okamžiku musí mít soutěžící minimálně jednu karabinu připnutou na jisticí prvek!!!
V případě porušení tohoto pravidla, udělí rozhodčí soutěžícímu výstrahu. Při opakovaném
porušení pravidla je soutěžící diskvalifikován a týmu je do celkových výsledků započítán čas 59
minut.
> třetí člen týmu oba soutěžící slaní z konce poslední překážky (paralelně bude jištěno
zachycovacím zařízením)
> čas soutěžícího se počítá od připnutí na jisticí lano na začátku první překážky, až po dotek země
po slanění na konci tratě
> do soutěže se započítává součet časů obou soutěžících.
Areál Termit, GPS:50°33‘37.994“N, 14°40‘3.721“E

16. Kolečkové brusle
Hlavní rozhodčí: Ladislav Polák, tel. 725 615 129
páteční závod - viz informace na straně 10 a 11

17. Veslařské trenažery
Hlavní rozhodčí: František Uher, tel. 727 896 847
Dva členové týmu současně absolvují závod na veslařských trenažerech na 2 000 m. Oba „pracují“
společně = postrkují lodičku na plátně  na jeden výsledek.
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Naráz startují čtyři týmy.
Tělocvična ZŠ K.H. Máchy, GPS: 50°34‘5.026“N, 14°39‘6.464“E

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel jednotlivých soutěží!!!

http://eurohrydoksy.cz
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