
 

Náborový přebor Ústeckého 
kraje v přespolním běhu 

 
Pořadatelé 

 Český svaz mentálně postižených sportovců, z.s. 
 SK Parta Litoměřicko, z.s. 
 Restaurace Legenda Mostná hora – Litoměřice 

  



 

Základní informace 
Termín konání 

Středa 16. 10. 2019 

Místo konání 
Mostná hora Litoměřice 

Disciplíny 
Junioři A Běh 2 km, ročníky 2003 a starší 
Juniorky a junioři B Běh 1 km, ročníky 2003 a starší 
Chlapci starší Běh 1 km, ročníky 2004 a 2005 
Dívky starší Běh 1 km, ročníky 2004 a 2005 
Chlapci mladší Běh 500 m, ročník 2006 a mladší 
Dívky mladší Běh 500 m, ročník 2006 a mladší 

Zdravotní kategorie 
Intelektově znevýhodnění A (ZŠ praktická, OU) 
Intelektově znevýhodnění B (ZŠ speciální, ÚSP, CSP apod.) 
Kombinovaná postižení  

 

V rámci přeboru se uskuteční OPEN ZÁVOD PRO ŠKOLY (MŠ, ZŠ, SŠ) A PŘÍCHOZÍ. 

Registrace 
9.00 – 9.45 v prostorách restaurace Legenda na Mostné hoře 

Zahájení závodů 
10.00 

Vyhlášení výsledků 
Ihned po skončení závodů, čas bude určen podle počtu závodníků. 

  



 

Doplňující informace 
Technické připomínky 

Za zdravotní stav závodníků zodpovídá trenér. Průkazy zdravotní pojišťovny s sebou. 

Přihlášku závodníků pošlete prosím do 12. 10. 2019 - včetně tel. kontaktu na pedagogický 
doprovod na e-mailovou adresu: zvs.ustek@wo.cz 

Pokud by byl závod z důvodů nepříznivého počasí zrušen, budete neprodleně telefonicky 
informováni. 

Ceny 
Závodníci na prvních třech místech v každém závodě obdrží medaili, diplom a cenu 
zakoupenou z fondu Ústeckého kraje a dalších partnerů akce. 

Prezence 
Vyplněné a podepsané prezenční listiny (viz příloha) odevzdáte při registraci. Uvádí se 
závodníci a doprovod. Do řádku Prezenční listina účastníků se vyplní název vašeho 
sportovního klubu nebo oddílu. Pokud se zúčastňujete jako škola nebo jiné zařízení (např. 
CSP apod.), prosím nevyplňujte, doplníme na místě. Prezenční listiny se vyplňují z důvodu 
finančního zajištění akce ze strany ČSMPS. Pořadatel zajistí ochranu osobních údajů 
účastníků a zaručuje, že nebudou využity k jiným účelům než ke zúčtování akce. 

VĚŘÍME, ŽE SE ZÁVODU ZÚČASTNÍTE A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ. 

Za pořadatele: 

Vladimír Slavík 


