Propozice závodu
Pořadatelé
JAC Brno, agentura Čiba sport athletic s.r.o.

Datum konání
6. – 9. září 2020

Místo konání
sportovní areál VUT Brno, Czech republic

Kategorie
startují žáci a žákyně kategorie roč. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
(nemohou startovat mladší ročníky!!!!)

Discipliny
roč. 2005
60m, 300m, 1 500m, dálka, výška, oštěp500g/600g,koule 3kg/4kg, 100mpř.

roč. 2006
60m, 300m, 1 500m, dálka, výška, oštěp/500g/600g/, koule 3kg/4kg, 100mpř.

roč. 2007
60m, 150m, 800m, dálka, výška, oštěp 400g/500g

roč. 2008
60m, 800m, dálka, výška, kriket

roč. 2009
60m, 600m, dálka, výška, kriket

roč. 2005 – 2006
4x 300m štafeta mix /dva kluci a dvě dívky/

roč. 2007 – 2009
4x 60m štafeta

Přihlášky startovné
Závodníci startují na základě přihlášky jednotlivých
oddílů a zaplacení startovného.
Oddíly musí zaslat předběžnou přihlášku oddílu do 10.června 2020.
Vzhledem k velikému zájmu o start, nebude brán zřetel na pozdější
přihlášky
Startovné za jednoho atleta je 1600,-Kč (ubytování, polopenze + startovné)
a za doprovod je 1250,-Kč s ubytováním a stravováním /polopenze/ a pro
zahraniční účastníky /včetně Slovenska/ je 65EU za atleta a 65EU za
doprovod.

STARTOVNÉ MUSÍ BÝT UHRAZENO ZA CELÝ ODDÍL – není možné
hradit startovné jednotlivě!!!!
Oddíly, které nebudou požadovat ubytování a stravování zaplatí za jednoho
závodníka startovné ve výši 500,-Kč a zahraniční účastník 20EU.
V LETOŠNÍM ROCE NENÍ OMEZENÍ STARTU!!!
Startovné se nevrací při odhlášení závodníka sedm dní před závodem
a 50% startovného se vrací při odhlášení závodníka čtrnáct dní před
závodem. Je možné udělat změnu závodníka dva dny před závodem.
Podrobné přihlášky musí být podány do 25.července 2020!!! a zaplacení
startovného na účet pořadatele do 10.srpna 2020. Akreditace pro
závodníky a doprovodu jsou na webových stránkách
www.europeangames.cibasport.cz na odkazu
https://registrace.cibasport.cz/login.php

Informace k platbě
Účastníci Česka
Banka
MONETA MONEY BANK BRNO
Číslo účtu:
103709514/0600
1.600,-Kč za atleta a 1250,-Kč za doprovod z ČR

Účastníci ze zahraničí včetně
Slovenska
Číslo účtu
2801801421 / 2010

Majitel
JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s.

IBAN
CZ9820100000002801801421

BIC
FIOBCZPPXXX

Adresa banky
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

v poznámce:
uvádějte název oddílu!!!!!
Částka:
Zahraniční účastníci – 65 EU za atleta a 65EU za doprovod (včetně
Slovenska) v případě ubytování

Pořadatel má právo při velkém počtu startujících odmítnout start
závodníka v disciplině (proto je nutné uvádět v akreditační kartě
výkony!!!!).
Přihláška oddílu je on-line na internetových stránkách:
www.europeangames.cibasport.cz

Ubytování
bude zajištěno na Purkyňových kolejích – Purkyňova 93 /cca 10min chůze
od stadionu/ od 6. do 9.9.2020

Stravování
je zajištěna snídaně a večeře v menze na Purkyňových kolejích, zahajuje
se 6.9.2020 večeří a končí 9.9.2020 snídaní

Další výdaje
si hradí účastníci sami

Ceny
všichni účastníci obdrží pamětní medaile a pamětní list. Závodníci na 1.3.místě v každé kategorii obdrží medaile a diplomy

na závěr budou vyhodnoceny nejlepší výkony v každé
kategorii dívek i hochů

Slavnostní zahájení závodu
v pondělí 7.9. 2020 večer ve 20.00hod. na stadionu Pod Palackého vrchem.
Každý oddíl musí zajistit maximálně pět závodníků na zahájení.

