České dráhy a.s., ČD Cargo a.s., SŢDC
a Odborové sdruţení ţelezničářů
PROPOZICE
Oblastního kola železničářů v ledním hokeji pro rok 2020
A. Všeobecná část
1. Pořadatel:

Odborové sdruţení ţelezničářů ve spolupráci s ČD a.s., ČD Cargo a.s. a
se SŢDC.
Organizačně zajišťuje RSK OSŢ Praha.
Sportovní akce se koná s dotací z SF ČD a.s., ČD Cargo a.s.,
C-FKSP SŢDC a prostředků OSŢ.

2. Termín a místo konání:

15.1.2020 od 9.00 hod.
Zimní stadion Na Skalce, Česká Třebová, Na Skalce 2150
z terminálu Jana Pernera bus směr Ústí nad Orlicí, výstup Zdravotní středisko

3. Technické zajištění:

Eko Bi. s. r. o. Česká Třebová

4. Řízení mistrovství:

Čestný ředitel MČR:

5. Pravidla účasti a oprávněnosti startu:

Pravidla jsou stanovena směrnicemi pro organizování a financování
sportovních akcí zaměstnavatelů. Bliţší 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, nemoţnosti
účasti je nutno tuto skutečnost oznámit pořadatelům:
Stanislav Nosek: e-mail: stanislav.nosek@osz.org
mobil 737 275 164

Ing. Dušan Tylich
manaţér pro koordinaci PP OCP Střed
Ředitel MČR:
Miloš Paleček, tajemník PV OSŢ SŢDC
Hlavní rozhodčí:
Slezák Václav
Technický ředitel:
Nosek Stanislav, předseda RSK OSŢ Praha
Organizační pracovníci: Nastoupil Jaroslav, Püschel Klaus, Kotaška Josef,
Drţmíšek Milan, členové RSK OSŢ Praha

6. Přihlášky účastníků:

Závazné přihlášky zašlou vedoucí druţstev elektronicky, nejpozději
20.12.2019 na email: stanislav.nosek@osz.org.
Turnaj je vypsán pro 4 týmy z oblasti Praha
Další informace na tel. 737 275 164.
Přihláška je součástí propozic a musí obsahovat údaje všech účastníků.

7. Sraz účastníků:

Dne 15.1.2020 v 8:30 hod. na zimním stadionu na Skalce

8. Pojištění:

Účastníci mladší 70 let jsou pojištěni na základě pojistné smlouvy
č. 2202174717, uzavřené mezi Colonnade Insurance S.A. a OSŢ
(viz. www.osz.org/index.php/pojisteni). Ostatní účastníci jsou povinni
uzavřít na vlastní náklady obdobné pojištění na dobu konání akce
individuálně. Upozorňujeme, ţe se jedná o základní pojistku, v případě
poţadavku na rozšířené pojistné krytí je nutné uzavřít individuální
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“.

11. Stravování:

Jídelna VOŠ a SŠT Česká Třebová, Skalka 1692

12. Zdravotní služba:

Zajistí předseda RSK Praha.
Každý účastník sám odpovídá za ověření svého zdravotního stavu
lékařskou prohlídkou.

B. Technická ustanovení
1. Program mistrovství:

do 8.30 hod.
8.30 – 9.00 hod.
9.00
9.05 hod.

příjezd na zimní stadion na Skalce
prezence a losování
slavnostní zahájení
začátek turnaje

Časový rozpis turnaje pro čtyři družstva
15.1.2020

O pořadí rozhoduje:

09.05 hod.
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

1–4
2–3
4–3
1–2
2–4
3–1
předání cen a ukončení turnaje

1. počet bodů
2. při rovnosti bodů, vzájemné utkání
3. rozdíl branek
4. podíl branek
5. los
Při rovnosti bodů tří družstev, rozhoduje minitabulka sestavené
z výsledků těchto družstev.

2. Předpis:

Hraje se dle platných pravidel ČSLH pro lední hokej (s přísnějším
posuzováním tvrdých zákroků u mantinelu) a těchto propozic.
Dle pravidel, je kompletní hokejová výzbroj bezpodmínečně nutná.

3. Složení výpravy a systém hry:

15 hráčů + 1 vedoucí + 1 trenér. Hraje se kaţdý s kaţdým, 2 x 15 minut
čistého času.

4. Protesty:

Do 5 minut po skončení zápasu, u hlavního rozhodčího.

5. Ceny:

První tři druţstva a nejlepší hráč z kaţdého druţstva, obdrţí věcné ceny a
pohár.

6. Postup:

Vítězné druţstvo postupuje na MČR ţelezničářů. Termín a místo, bude
včas oznámeno.

V Praze dne

Za OSŽ:
.............................................
Za zaměstnavatele.:
..............................................

Pravidla účasti na sportovních akcích v roce 2019
Možnost účasti

Prokázání

Prezenční listina

Úhrada nákladů

zaměstnanci ČD, a.s.

sluţební průkaz ČD a OP

ČD

SF ČD

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

OP

ČD

SF ČD

důchodci ČD od 1.1.2003

čestné prohlášení a OP

ČD

SF ČD

zaměstnanci ČD Cargo, a.s.

sluţeb. průkaz ČD Cargo a
OP

ČD Cargo

SF ČD Cargo

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

OP

ČD Cargo

SF ČD Cargo

důchodci ČD Cargo, a.s.

čestné prohlášení a OP

ČD Cargo

SF ČD Cargo

zaměstnanci SŢDC

sluţební průkaz SŢDC a OP

SŢDC

C-FKSP SŢDC

RP zaměstnanců SŢDC (děti 16-21 let)

OP

SŢDC

C-FKSP SŢDC

důchodci SŢDC

čestné prohlášení a OP

SŢDC

C-FKSP SŢDC

ţelezniční důchodci do 1.1.2003

čestné prohlášení a OP

SŢDC

C-FKSP SŢDC

zaměstnanci nedráţní (jen členové OSŢ)

členský průkaz OSŢ a OP

nedráţní

OSŢ

zaměstnanci DPOV, VÚŢ a DVI

sluţební průkaz

nedráţní

DPOV, VÚŢ, DVI

RP nedráţních, (děti členů OSŢ 16-21 let)

OP

nedráţní

OSŢ

důchodci nedráţní (jen členové OSŢ)

členský průkaz OSŢ a OP

nedráţní

OSŢ

důchodci na DSP (jen členové OSŢ)

členský průkaz OSŢ a OP

nedráţní

OSŢ

POZNÁMKA: V čestném prohlášení se uvede zejména datum, od kterého účastník pobírá starobní důchod.

