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PROPOZICE 27.ZSO 2018

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ SK
Termín konání her

:

Termín přihlášek - elektronicky
Termín pro zaslání přihlášek

:

:

13.ledna -

19.ledna 2018

od 15:00 hod.
sobota

do 10:00 hod.
pátek

od 1.10.2017
do 15.10.2017
25. ŘÍJEN 2017 (vytisknutý a podepsaný originál)
po termínu, který bude uveden pro elektronické
přihlašování na 27.ZSO 2018, nebude žádný SK
do her zaregistrován.

Místo konání her

:

Horní Malá Úpa

Adresa pro korespondenci
a zasílání přihlášek
e-mail
telefonické informace pro SK

:

Boris Ševčík
Prosečné č.p.33 / PSČ 543 73
sevcik.boris@seznam.cz
601 566 521

:
:

/pondělí - pátek od 8 – do 15hod./ nejlépe e-mail.
SMS zprávy se neakceptují

ukončení pobytu – odjezdy SK

:

dne 19.1.2018 do 10:00 hod.
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2. PODMÍNKY ÚČASTI :
1. Národních 27. zimních her se mohou zúčastnit instruktoři, trenéři SK registrovaných v ČHSO.
Sportovci, kteří jsou zapojeni do činností přihlašovaných klubů a registrováni v databázi ČHSO –
včetně daného sportu nejpozději ke dni 30.8.2017
2. Sportovec, který dosáhne věku 8 let v roce 2018
3. Počty trenérů /doprovodu/ na počet sportovců za SK je 1:4 (jeden trenér na 4 sportovce)
3.1. Účastníci ( sportovec i trenér), kteří nejsou ubytováni organizačním štábem her a zúčastní
se pouze vybraného závodu a neplatí tedy účastnický poplatek, zaplatí startovné
ve výši 300,- Kč za sportovce a 200,-Kč za trenéra /AS a SB/za povinný oficiální měřený
trénink, kvalifikaci a finálový závod, do kterého je přihlášen. Další podrobnosti naleznete
v bodě PLATEBNÍ PODMÍNKY.
4. Vyplnění on-line přihlášky na www.specialolympics.cz a zaslání vytištěné a podepsané
přihlášky vedoucím SK na výše uvedenou adresu dle vypsaného termínu.

5. Odeslání přihlášky za SK termín do 25.10.2017 !, úhrada ÚČASTNICKÉHO POPLATKU nebo
ÚHRADA STARTOVNÉHO ve stanoveném termínu dle propozic. Platbu za sportovce SK,
trenéry, instruktory proveďte nejpozději do – 1.11.2017

5.1.

na účet ČHSO : č.:

5.2.

V případě neuskutečněných plateb v termínu bude SK vyřazen z registrace pro 27.ZSO
2018.

5.2.1.

128811339/0800.

Žádné platby účastnického poplatku nebo startovného nebudou akceptovány
v hotovosti v místě konání her. Vedoucí

SK je povinen uskutečnit platbu
předem na uvedený účet ČHSO ve stanoveném termínu dle
propozic. Žádná vyjímka se nepřipouští u žádného SK !
5.2.2.

Uvádějte vždy přesné ID Vašeho sportovního klubu

6. ZMĚNY SPORTOVEC – TRENÉR – budou a jsou možné pouze po dohodě s ředitelem her
7. Sportovci registrováni v ČHSO daného sportu nejpozději ke dni 30.8.2017 se mohou zúčastnit
závodů v jednom sportu, dvou disciplínách, štafet CC, závodu družstev AS /nová disciplína ČHSO):
7.1. BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ – CROSS COUNTRY
7.2. SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ - ALPINE SKIING
7.3. SNOWBOARD - SNOWBOARGING
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8. BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ : závodit pouze ve dvou disciplínách např. 50m a 100m, 500m
a 1km, 1km a 2,5km, 3km a 5km, 5km 7,5km, 10km. Štafet se může zúčastnit pouze ten
sportovec, který je přihlášen do disciplín od 500m a absolvoval-li kvalifikaci na 1km. Štafet se
nemůže zúčastnit sportovec, který je přihlášen do závodů na 50m a 100m.
8.1. 50m
8.2. 100m
8.3. 500m
8.4. 1km
8.5. 2,5km
8.6. 5km
8.7. 7,5km
8.8. 10km

– klasicky
– klasicky
–
–
–
-

kvalifikace, finále
kvalifikace, finále
kvalifikace, finále
kvalifikace, kvalifikace štafeta 4x1km, finále
kvalifikace, finále
kvalifikace, finále
kvalifikace, finále
kvalifikace, finále

9. SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ : závodí se v disciplínách - super G, obří slalom, slalom. v kategoriích
začátečník, středně pokročilý, pokročilý a národní disciplíně pouze pro začátečníky obří slalom
s trasérem, slalom s trasérem. Nově zařazujeme závod družstev unifide dle pravidel FIS a změn
ČHSO. Podmínku účasti v soutěži unifide družstev je účast v kvalifikačním závodě. Závod AD
UMIFIDE družstev – přihlášky až v místě konání, startovné se za AD-UNIFIDE závod neplatí.
10. SNOWBOARD : závodí se v disciplínách super G, obří slalom, slalom.
11. Na dobu oficiálního konání her je nutné si zajistit VLASTNÍ POJIŠTĚNÍ. ČHSO pojištění
sportovním klubům nezajišťuje.

12. ZDRAVOTNÍ SLUŽBA zajištěna zdravotní sestrou. Akce bude nahlášena Horské službě Horní
Malá Úpa.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY :



účastnický poplatek ve výši 2500,- Kč za osobu / sportovec, trenér/
Účastníci bez ubytování zaplatí startovné ve výši 300,- Kč za sportovce a 200,-Kč za trenéra
/AS a SB/za povinný oficiální měřený trénink, kvalifikaci a finálový závod, do kterého je
přihlášen. ZA ZÁVOD A KVALIFIKACI se startovné NEPLATÍ v místě konání her. (př. AS a SB
- 3 závody=900,-Kč za sportovce, 600,- Kč za trenéra, CC 300,-Kč za závod a sportovce, trenér
neplatí při CC).

STORNO POPLATEK :
 Storno poplatek je ve výši dle podmínek ubytovacích zařízení
 Startovné podléhá storno poplatku ve výši 100%.




V případě neuskutečněných plateb ve stanoveném termínu bude SK vyřazen
z registrace pro 27.ZSO 2018.
Žádné platby účastnického poplatku nebo startovného nebudou akceptovány
v hotovosti v místě konání her. Vedoucí SK je povinen uskutečnit platby předem na
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uvedený účet ČHSO a ve stanoveném termínu dle propozic. Žádné vyjímky pro
pozdější platby se nepřipouští u žádného SK !
VYSTAVENÍ FAKTURY-DOKLADU O ZAPLACENÍ

Požadavek pro vystavení FAKTURY /dokladu/ o platbě pro jednotlivé SK – kontaktujte :
Martina Sředová E-MAIL.: stredova@specialolympics.cz

DOKLAD O ZAPLACENÍ POPLATKU ŽÁDEJTE PROSTŘEDNICTVÍM FAKTURY, JINÝ DOKLAD
NEBUDE VYSTAVOVÁN

Při žádosti o vyžádání faktury používejte vygenerované IČO které je na přihlášce

Termín pro vystavení faktur je nejpozději do 30.1.2018, po tomto termínu faktura
nebude vystavována.



Účastníci, kteří zaplatili poplatek mají startovné zahrnuto v platbě



Platbu za sportovce, SK, trenéry, instruktory provést do 1.11.2017 na účet ČHSO
č.: 128811339/0800
Předloha pro příkaz k úhradě se všemi potřebnými údaji /číslo účtu. částka za klub, variabilní
symbol/ bude po vyplnění on-line přihlášky vygenerován automaticky a půjde vytisknout. Kopii
dokladu o platbě je potřeba předložit při hlavní registraci v místě her.



Prosím všechny vedoucí SK o dodržení uvedených termínů

Boris Ševčík
Vedoucí org.týmu 27. HER ZSO ČHSO 2018
26.09.2017
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