15. ročník sportovních her
OS ECHO
Otrokovice
28. – 30. června 2019

Sporty: bowling, malá kopaná, kuželky, nohejbal, stolní tenis, šachy, tenis a volejbal
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Pořadatel
ZO OS ECHO Continental Barum s.r.o. Otrokovice

Místa konání
•
•
•
•
•
•
•
•

bowling
kuželky
malá kopaná
nohejbal
volejbal
tenis
stolní tenis
šachy

– Sportovní centrum Apollo, Otrokovice
– Městská sportovní hala, Otrokovice
– Sportovní areál Baťov , Otrokovice
– Sportovní areál TJ Jiskra Otrokovice
– Sportovní areál Baťov, Otrokovice
– Tenisové kurty TJ Jiskra Otrokovice
– Sportovní areál TJ Jiskra Otrokovice
– Střední průmyslová škola, Otrokovice

Organizační štáb
•
•
•

Miroslav Zavadil – 730 599 279
Jan Skoch – 728 073 493
Josef Fleischman – 602 702 759

Kontaktní email:
zavadilmiroslavodb@seznam.cz

POŘADATELÉ 15. SPORTOVNÍCH HER PŘEJÍ VŠEM ÚČASTNÍKŮM PŘÍJEMNÝ POBYT, HODNĚ
SPORTOVNÍCH ÚSPĚCHŮ A KRÁSNÉ VZPOMÍNKY.
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Organizační záležitosti
Obecná pravidla
Všichni účastníci se řídí pokyny organizačního výboru. Každá výprava bude při prezentaci vybavena
stravovacími poukázkami. Bez předložení stravovací poukázky nebude poskytnuta strava.
Účastník sportovních her může startovat pouze v jednom z vypsaných sportů.

Přihlášky
Předběžné přihlášky do 21. února 2019.
Datum uzávěrky závazných přihlášek, pro 15. sportovní hry OS ECHO 2019, je 1. 4. 2019.
Přihláška je považována za úplnou, po splnění následujících kritérií:
-

řádně vyplněná a doručená přihláška

-

připsána platba na účet organizátora

Stanovená cena, platba
S ohledem na propočet nákladů byla cena na účastníka stanovena následovně:
Účastník sportovních her – 2.000,- Kč.
Účastník her bez ubytování – 1.200,- Kč (platí pouze pro účast v sobotu 29. 6. 2019).
Vedoucí výpravy – 1.500,- Kč.
Platba se provádí převodem na účet organizátora v plné výši, VS platby je IČ odborové organizace.
Číslo účtu: 1404197369/0800

Storno poplatky
V případě, že dojde ke změně počtu účastníků, je organizátor oprávněn účtovat smluvní poplatky:
1. Bude-li písemné oznámení doručeno organizátorovi ve lhůtě nejpozději do 60 dnů, včetně, před
nástupním dnem, činí smluvní poplatek 30 % z ceny služeb, o které je sjednaný počet účastníků
částečným odstoupením snížen.
2. Bude-li písemné oznámení doručeno organizátorovi ve lhůtě nejpozději do 30 dnů, včetně, před
nástupním dnem, činí smluvní poplatek 70 % z ceny služeb, o které je sjednaný počet účastníků
částečným odstoupením snížen.
3. Bude-li písemné oznámení doručeno organizátorovi ve lhůtě kratší, než je uvedeno v bodě 1. a 2.,
činí smluvní poplatek 100 % z ceny služeb.

Ubytování
Ubytování je pro účastníky her 2019 zajištěno v internátu střední průmyslové školy Otrokovice
(hlavní sídlo organizačního výboru) kde bude také ubytována převážná část výprav https://www.spsotrokovice.cz/
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Dále je zajištěno ubytování v přilehlých hotelech, konkrétně:
- Hotel Baťov - Společenský Dům, Otrokovice
- Penzion Morava, Otrokovice
Ubytování jednotlivých výprav bude rozděleno organizačním týmem a výpravy obdrží v týdnu od 17.
do 21. 6. 2019 informaci o místě ubytování. Ubytování bude možné dne 28. 6. 2019 od 15.00 hodin
v místě ubytování po předložení platného průkazu totožnosti, bez kterého nebude ubytování možné.

Parkování
Parkování osobních vozidel není ze strany organizátora zajištěno. Parkování autobusů je v místě
ubytování možné.

Stravování
Jídelna SPŠ Otrokovice. Účastníci sportů, které budou probíhat ve Sportovním areálu Baťov, budou
mít zajištěn oběd na místě.
Poskytnutí stravování bude pouze na základě předložení stravenky, kterou účastníci obdrží při
prezenci, bez této stravenky si účastník hradí stravování samostatně.

Závěrečné vyhodnocení výsledků – Slavnostní večer
Závěrečný slavnostní večer se uskuteční v Restauraci a kavárně Hotelu Baťov – Společenský Dům od
19:30. Vstup bude umožněn pouze účastníkům sportovních her!

Soupisky družstev
Vedoucí družstev odevzdají soupisky u prezentace. Soupiska musí obsahovat jméno, příjmení hráče,
datum narození, číslo OP a případně razítko vysílající organizace. Startovat mohou pouze osoby
starší 18 let. Bez řádných soupisek nebude povolen start družstva v soutěži.

Protesty
Protesty lze podávat maximálně do 10 min po skončení utkání - s vkladem 200,- Kč. V případě
oprávněného protestu bude vklad vrácen.

Rozhodčí
Jednotlivé soutěže řídí delegovaní rozhodčí. V případě hry bez rozhodčího se postupuje dle platných
pravidel jednotlivých sportů, kdy sporné záležitosti spadají do kompetence vedoucího turnaje.

Čekací doba
Nenastoupí-li družstvo nebo hráč do 5 minut od stanoveného začátku utkání, prohrává kontumačně!

Občerstvení
Občerstvení v místě konání soutěží si hradí účastníci.

Pojištění
Na účastníky her se vztahuje základní pojištění OS ECHO, uzavřené pro akce organizované pod
záštitou OS ECHO.

Stránka 4 z 7

Propozice 15. ročníku sportovních her OS ECHO

Předpokládaný časový harmonogram her

Pátek 28. 6. 2019
15:00 – 20:00

Příjezd účastníků, registrace družstev a ubytování. Každá výprava bude předem
informována, kde bude ubytována

16:30 – 22:30

Soutěž v Bowlingu ( přesný časový plán bude upřesněn dle počtu účastníků)

17:30 – 20:00

Večeře v jídelně SPŠ OTROKOVICE

19:30 – 20:00

Porada vedoucích výprav a zástupců jednotlivých sportů. Odevzdání soupisek
na jednotlivé sporty, losování

20:00 –

Volná zábava

Sobota 29. 6. 2019
07:00 – 09:30

Snídaně

08:00 – 18:00

Sportovní soutěže všech disciplín, dle rozlosování

11:30 – 13:30

Oběd v jídelně Střední průmyslové školy, případně v místě konání soutěže

18:00 – 19:30

Večeře v jídelně Střední průmyslové školy

19:30 – 02:00

Slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen a společenský večer s hudbou
v hotelu Baťov – Společenský dům Otrokovice.

Neděle 30. 6. 2019
07:00 – 09:30

Snídaně vyklizení pokojů a odjezd účastníků her.

Upozornění
Pokoje nutno vyklidit nejpozději do 10:00 hodin.
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Pravidla jednotlivých sportů
Malá kopaná
Pravidla:

Systém turnaje:

a) hraje se dle pravidel malé kopané (6 + 1 na polovinu hřiště se středními
brankami tzv. „minifotbal“), na přírodní trávě, v případě špatného
počasí si pořadatel vyhrazuje právo přesunu soutěže na umělou trávu.
b) hrací doba je 2 x 15 min s 5 min přestávkou,
c) vyloučený hráč nesmí nastoupit v dalším utkání,
d) hráči nastoupí v gumotex. kopačkách nebo „lisovkách“,
e) jednotné oblečení,
f) maximální počet hráčů je 10 účastníků,
g) vítězství = 3 body, nerozhodně = 1 bod (5 pokutových kopů do
rozhodnutí ve vyřazovacích zápasech).
skupinový, každý s každým (ve skupině), dále A1–B2, B1–A2,
vítězové hrají o 1. místo, poražení o 3. místo. Dále A3 – B3 o 5. – 6. místo,
A4 – B4 o 7. – 8. místo atd.

Stolní tenis
Pravidla:
Systém turnaje:

a)
b)
a)
b)

hraje se dle pravidel stolního tenisu,
jednotlivé zápasy se hrají na 3 vítězné sety.
hraje se systémem „Davis Cup“ do třetího vítězného bodu,
závazné pořadí zápasů: A–X, B–Y, čtyřhra A–Y, B–X.

Kuželky
Pravidla:

a) startují tříčlenná družstva rozdělená na kategorie muži a ženy,
b) v případě smíšených družstev, soutěží toto družstvo v kategorii mužů,
c) hraje se 100 HZ dle pravidel kuželkářského sportu (má-li družstvo
náhradníka, hraje do soutěže jednotlivců, pokud nevystřídá ve hře
spoluhráče z družstva), náhradník musí být na soupisce označen.
Z náhradníků se družstva nesestavují a své náhozy si odehrají po
odehrání soutěže družstev,
d) Výkon družstva a jednotlivce je dán celkovým počtem poražených
kuželek, při rovnosti výkonů rozhoduje lepší dorážka a následně menší
počet chybných hodů.

Tenis
Pravidla:

a) hraje se dle pravidel ČTS
b) vylučovací systémem na 2 vítězné sady, za stavu 6:6 v každé sadě se
hraje tiebreak, za stavu 1:1 na sady se hraje rozhodující supertiebreak
do 10 bodů,
c) hráči, kteří prohrají v předkole nebo v 1. kole sehrají mezi sebou soutěž
útěchy,
d) kategorie:
o muži
o ženy
e) vedoucí turnaje si v případě nepříznivého počasí a velkého počtu
účastníků vyhrazuje právo změny hracího systému,
f) pořadatel si v případě nízkého počtu účastníků v jednotlivých
kategoriích vyhrazuje právo sloučení těchto kategorií.
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Volejbal
Pravidla:

a) hraje se podle pravidel volejbalu na dva vítězné sety do 25 bodů o 2
vítězné body, za stavu 1:1, tiebreak do 15 bodů,
b) hráč smí startovat pouze v jednom družstvu, za které je přihlášen,
c) družstva nastoupí v jednotném oblečení,
d) v případě rovnosti bodů rozhoduje:
1) vzájemné utkání,
2) rozdíl setů,
3) poměr setů,
4) rozdíl míčů,
5) poměr míčů.

Bowling
Pravidla:

a) hraje se podle pravidel bowlingu v kategorii mužů a žen,
b) hrají tříčlenná družstva (max. 2 družstva z jedné organizace),
c) pokud organizace přihlásí 4 nebo 5 členný tým, tak hráči 1 – 3 ze
seznamu hrají do soutěže družstev a jednotlivců a 4, popřípadě 5 hráč,
„pouze“ do soutěže jednotlivců,
d) pokud bude na seznamu 6 hráčů, tak hráči 1 – 3 tvoří „A“ tým, hráči 4 –
6 tvoří „B“ tým,
e) před započetím turnaje vyplní kapitáni seznam svých týmů podle výše
uvedených bodů; na pozdější reklamace nebude brán zřetel,
f) v případě smíšených družstev, soutěží toto družstvo v kategorii mužů,
g) není povoleno používání vlastního náčiní.

Systém turnaje:

h) Tříčlenný tým nastoupí na vylosovanou dráhu a odehraje svůj nához.
Poté se posune o jednu dráhu vpravo, odehraje druhý nához a následně
se posune opět o jednu dráhu vpravo a odehraje poslední nához.
Celkový počet bodů nahraný všemi členy týmu se započítává do soutěže
družstev. Soutěž jednotlivců se hodnotí podle součtu bodů ze všech tří
náhozů onoho hráče. Ti, kteří hrají pouze do soutěže jednotlivců
(náhradníci) nastoupí na dráhy až na pokyn pořadatele, který z těchto
hráčů vytvoří trojice. Své náhozy si tyto trojice odehrají až po soutěži
družstev.

Nohejbal
Pravidla:
Systém turnaje:

a)
b)
c)
a)
b)

startují tříčlenná družstva,
hraje se podle platných pravidel nohejbalu,
hraje se na dva vítězné sety, konec setu při dosažení desátého bodu.
skupinový,
v případě postupu se výsledky v základní skupině započítávají.

Šachy
Pravidla:

a) pokud se zúčastní 3 hráči nebo hráčky z jedné organizace, výsledky se
započítávají do soutěže družstev,
b) hraje se švýcarským systémem na 7 kol a 20 minut,
c) každé družstvo přiveze šachovou soupravu a hodiny.
VSTUP NA VŠECHNA SPORTOVIŠTĚ POUZE V ODPOVÍDAJÍCÍ OBUVI!

Miroslav Zavadil
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