České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s., SŽDC a Odborové sdružení železničářů

PROPOZICE
Oblastní závody železničářů ve sjezdovém lyžování pro rok 2020

A. Všeobecná část
1. Pořadatel:

Odborové sdružení železničářů ve spolupráci s ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a
s SŽDC.
Organizačně zajišťuje RSK OSŽ Praha.
Sportovní akce se koná s příspěvkem ze SF ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s.,
a z C-FKSP SŽDC a prostředků OSŽ.

2. Termín a místo konání:

12. – 13. ledna 2020 ve Vysokém nad Jizerou

3. Technické zajištění:

Český SKI KLUB Vysoké nad Jizerou

4. Řízení mistrovství:

Čestný ředitel

Ing. Josef Kraus, přednosta SŽDC
OŘ Hradec Králové, PO Turnov
Ředitel
Miloš Paleček, tajemník PV OSŽ SŽDC
Sportovní ředitel
Stanislav Nosek
Hlavní rozhodčí
Ladislav Kučera
Organizační pracovníci Bc. Martina Boháčková, Milan Držmíšek
Václav Slezák, Pavel Piskoř

5. Pravidla účasti a oprávněnosti startu: Pravidla jsou stanovena směrnicemi pro organizování a financování
sportovních akcí zaměstnavatelů. Bližší pravidla účasti, prokázání
oprávněnosti startu a úhrady nákladů jsou uvedena v přiložené tabulce
„Pravidla účasti na sportovních akcích v roce 2019“.
Účastníci startují v době svého volna
bez nároku na refundaci mzdy. V případě nemožnosti účasti je nutno tuto
skutečnost oznámit pořadatelům. Stanislav Nosek: mobil 737 275 164,
e-mail: stanislav.nosek@osz.org.
6. Přihlášky účastníků:

Zájemci zašlou přihlášky na e-mail: stanislav.nosek@osz.org
Termín přihlášek končí 20. prosince 2019, nebo obsazením maximální
kapacity chaty. Přihláška, která je součástí propozic musí mít vyplněny
všechny údaje. Skupinové přihlášky nebudou akceptovány (každý
účastník vyplní vlastní přihlášku)!

7. Sraz účastníků:

Dne 12. ledna 2020 do 18.00 hod v Kořenově – Hotel „Lesní Chata“
(cca 20 min. pomalou chůzí od ŽST Kořenov).

8. Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování je zajištěno v areálu Hotelu „Lesní Chata“
v Kořenově. Pobyt začíná v neděli 12. ledna 2020 večeří a končí v pondělí
13. ledna 2020 obědem.

9. Pojištění:

Účastníci mladší 70 let jsou pojištěni na základě pojistné smlouvy
č. 2202174717, uzavřené mezi Colonnade Insurance S.A. a OSŽ
(viz. www.osz.org/index.php/pojisteni). Ostatní účastníci jsou povinni
uzavřít na vlastní náklady obdobné pojištění na dobu konání akce
individuálně. Upozorňujeme, že se jedná o základní pojistku,
v případě požadavku na rozšířené pojistné krytí je nutné uzavřít
individuálně pojištění na vlastní náklady. Pokud dojde k úrazu v době
sportovní akce, poškozený nahlásí neprodleně, nejpozději do ukončení
akce úraz organizátorům a společně vyplní formulář „Záznam o úrazu“. .

10.

Na MČR, které se koná 27. – 29. ledna 2020 postupuje prvních 30 mužů
a 10 žen z kombinace.

Postup:

11. Zdravotní zabezpečení:

Zajištěno v rámci zajištění zdravotního zabezpečení na veřejných
sjezdových tratích. Každý účastník sám odpovídá za ověření svého
zdravotního stavu lékařskou prohlídkou.

B. Technická ustanovení
1. Program závodů:

Neděle 12. ledna 2020 do 18.00 hod. příjezd a ubytování účastníků
20.00 hod. technická schůzka.
Pondělí 13. ledna 2020 závod ve slalomu – 1 kolo.
Pondělí 13. ledna 2020 závod v obřím slalomu – 1 kolo.
Přesný časový program závodu, bude oznámen v neděli večer na technické schůzce.

2. Kancelář závodu:

Bude umístěna v prostoru ubytování.

3. Prezence a výdej startovních čísel:

12. ledna 2020 na technické schůzce v Lesní chatě.

4. Předpis:

Závodí se podle mezinárodních pravidel pro lyžování a těchto propozic.
Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé či závodníky způsobené.
Závodníci jsou povinni dodržovat a uposlechnout pokyny pořadatelů
a rozhodčích.

5. Protesty:

Do 5 minut po skončení závodu u ředitele mistrovství.

6. Vyhlášení výsledků:

Proběhne po skončení závodů.

7. Úhrada nákladů:

Náklady na Oblastní závody jsou hrazeny z prostředků sociálního fondu
ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a C - FKSP SŽDC a prostředků OSŽ. Pobyt
nebude refundován.

8. Ceny:

Slalom a obří slalom – první tří muži a první tři ženy

9. Upozornění:

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit mistrovství, zejména v případě
nepříznivých povětrnostních podmínek.

Účast na závodě je podmíněna užitím ochranné přilby!

Za OSŽ:
Miloš Paleček
tajemník PV OSŽ SŽDC

Za zaměstnavatele
Ing. Josef Kraus
SŽDC OŘ Hradec Králové
přednosta PO Turnov

.............................................

............................................

Pravidla účasti na sportovních akcích v roce 2019
Možnost účasti

Prokázání

Prezenč
Úhrada nákladů
ní listina

zaměstnanci ČD, a.s.
RP zaměstnanců ČD, a.s. (děti 16-21 let)
důchodci ČD od 1.1.2003

služební průkaz ČD a OP
OP
čestné prohlášení a OP

ČD
ČD
ČD

zaměstnanci ČD Cargo, a.s.

služeb. průkaz ČD Cargo a OP

ČD Cargo SF ČD Cargo

RP zaměstnanců ČD Cargo, a.s. (děti 16-21 let)
důchodci ČD Cargo, a.s.

OP
čestné prohlášení a OP

ČD Cargo SF ČD Cargo
ČD Cargo SF ČD Cargo

zaměstnanci SŽDC
RP zaměstnanců SŽDC (děti 16-21 let)
důchodci SŽDC
železniční důchodci do 1.1.2003

služební průkaz SŽDC a OP
OP
čestné prohlášení a OP
čestné prohlášení a OP

SŽDC
SŽDC
SŽDC
SŽDC

C-FKSP SŽDC
C-FKSP SŽDC
C-FKSP SŽDC
C-FKSP SŽDC

zaměstnanci nedrážní (jen členové OSŽ)
zaměstnanci DPOV, VÚŽ a DVI
RP nedrážních, (děti členů OSŽ 16-21 let)
důchodci nedrážní (jen členové OSŽ)
důchodci na DSP (jen členové OSŽ)

členský průkaz OSŽ a OP
služební průkaz
OP
členský průkaz OSŽ a OP
členský průkaz OSŽ a OP

nedrážní
nedrážní
nedrážní
nedrážní
nedrážní

OSŽ
DPOV, VÚŽ, DVI
OSŽ
OSŽ
OSŽ

SF ČD
SF ČD
SF ČD

Poznámka: V čestném prohlášení se uvede zejména datum, od kterého účastník pobírá starobní důchod.
Tato soutěž není nominační na Mezinárodní mistrovství USIC a nemohou se ji zúčastnit rodinní
příslušníci (ve věku 16 – 21 let).

Přihláška
Oblastní kolo ve sjezdovém lyžování
12. – 13. ledna 2020 Vysoké nad Jizerou
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………….
Bydliště: .......................................................................................................................................................
Datum narození: ........................................................... Číslo OP: ………………………………………..
Organizační složka: ..............................................................................................................................
Zaměstnanec SŽDC uvede svoje osobní číslo………………………………………
e-mail: ………………............................................... Telefon: ...............................
Důchodce vyplní následující údaj:
organizační složka, z které jsem odešel do důchodu………..…………………………………………
datum, od kterého pobírám starobní důchod…………………………………….
Bližší podmínky viz příloha „Pravidla účasti na sportovních akcích v roce 2019.

Doprava mezi hotelem Lesní chata a sjezdovkou ve Vysokém nad Jizerou (neplatnou variantu
škrtnout nebo smazat), pokud se budete dopravovat na sjezdovku autem a není to Vaše vlastní,
uveďte, s kým budete jezdit:
1. vlastním vozem
2. požaduji místo v autobuse
3. jsem vegetarián
4. ubytování s ……………………………………………………………………….
Vyplněnou přihlášku doručte elektronickou poštou:
Stanislav Nosek

stanislav.nosek@osz.org

mobil 737 275 164

