České dráhy a.s., ČD Cargo a.s.,
Správa železnic, státní organizace a
Odborové sdružení železničářů

PROPOZICE 2020
Otevřené oblasti železničářů v outdoorových sportech,
čtyřčlenná družstva a jednotlivci
(běh 5 km, horské kolo 14 km, kánoe 15 km)
_________________________________________________________________________________________

A. Všeobecná část
1. Pořadatel:

Odborové sdružení železničářů ve spolupráci s ČD a.s., ČD Cargo a.s. a se
Správou železnic, státní organizací.
Organizaci zajišťuje RSK OSŽ Olomouc
Sportovní akce se koná s příspěvkem z SF ČD a.s., SF ČD Cargo a.s.,
C-FKSP Správy železnic, státní organizace a prostředků OSŽ.

2. Termín konání:

4. – 6. září 2020, pátek - neděle.

3. Místo konání:

letní tábor Železničář, Potštejn

4. Zahájení soutěže:

individuální příjezd v pátek do 18:00 hod...

5. Řízení soutěže:

Čestný ředitel
Ředitel
Hlavní rozhodčí
Organizační pracovníci

- Ing. Radek Steiger, MPA manažer RP ZAP Olomouc
- Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ
- Milan Blažek
- Libor Kiš, Šárka Mužiková, Martina Khýrová
Šárka Gruszewská, Jaroslav Hatlapatka,
Svatopluk Kubala, Ivo Šimek, Taťána Šeráková,
Pavel Vychodil, Josef Janů, Stanislav Fořtík

6. Pravidla účasti:

Pravidla jsou stanovena směrnicemi pro organizování a financování sportovních
akcí ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s., resp. Přílohou č. 1 k Zásadám C-FKSP 2020 u
Správy železnic, státní organizace. Bližší pravidla účasti, prokázání
oprávněnosti startu a úhrady nákladů jsou uvedena v přiložené tabulce
„Pravidla účasti na sportovních akcích v roce 2020“.
Účastníci startují v době svého volna, bez nároku na refundaci mzdy.
Účastníci budou respektovat všechna epidemiologická doporučení a
nařízení vydaná jak vládou ČR, tak i jednotlivými zaměstnavateli.
Zúčastnit se mohou čtyřčlenná smíšená družstva (minimálně jedna žena
v družstvu) a jednotlivci pro danou disciplínu.
Maximální počet družstev 35, minimální 10.
V případě, nemožnosti účasti je nutno tuto skutečnost oznámit pořadatelům:
Libor Kiš, telefon : 723 920 429, e-mail : libor.kis@seznam.cz

7. Přihlášky účastníků:

Závazné přihlášky (jmenovitě celé družstvo s určením disciplíny a tel.
kontakt na vedoucího družstva) zašlete elektronicky na výše uvedenou
adresu nejpozději do 20. 08. 2020.
Zaměstnanec Správy železnic v přihlášce uvede své osobní číslo.

8. Ubytování:

letní tábor Železničář, Potštejn.
Podle počtu přihlášených, zpravidla 1 družstvo 1 chatka.

9. Stravování a občerstvení: Zajistí pořadatel (začíná v pátek večeří a končí snídaní v neděli).
10. Pojištění:

Účastníci mladší 80 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 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. Zdravotní služba:

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

B. Technická ustanovení
l. Program:

pátek

do 18: 00
19:00 - 21:00

individuální příjezd, večeře, ubytování
losování start. pořadí, informace

sobota

snídaně
odjezd vodáckých posádek do Týniště/O.
samotný závod
9:00 – 12.00 závod horských kol
12:00 – 13:00 oběd
14:00 – 17:00 závod přespolního běhu
18:00 – 19:00 večeře
19:00
vyhodnocení a vyhlášení výsledků

neděle

8:00

7:00 - 8:00
8:30 - 16:00

snídaně a odjezd účastníků

Dle počtu přihlášených, počasí aj. je možno program upravit.

2. Systém závodu:

Závod horských kol má start a cíl na táboře. Trasa z větší části vede po
cyklostezce, kontrolní stanoviště je u vchodu do hradu Litice. Závod
v přespolním běhu má start a cíl na táboře. Trasa je určena turistickými
značkami, kontrolní stanoviště je u vchodu do hradu Potštejn. Závod kanoí
začíná v Týništi nad Orlicí a končí v Krňovicích. Starty jednotlivých
závodníků budou ve všech disciplínách ve dvouminutových (nebo
minutových) intervalech.
Hodnotí se 3 nejrychlejší běžci, 3 nejrychlejší závodníci na horském kole a 3
nejrychlejší posádky na kánoi. Hlavní cenu získávají 3 nejlepší družstva (Pro
hodnocení družstev bude použit bodovací systém, za 1. místo v každé
disciplíně 15 bodů, za 2. místo 14 bodů atd., pořadí určí součet bodů všech
tří jednotlivých závodů).

3. Předpis:

Při závodu horských kol (kolo vlastní) je přilba povinná a u závodu kánoí jsou
povinné záchranné vesty (kánoe i vesty budou zapůjčeny). Závodí se dle
ustanovení těchto propozic. Odchylky budou pořadatelem upřesněny v den
konání akce. Trasy jednotlivých závodů v příloze.

4. Protest:

Do 5 minut po skončení utkání u hlavního rozhodčího.

5. Ceny:

Dle směrnic.

V Olomouci dne 9.6.2020

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

Za zaměstnavatele:……………………….………………………………..............

Pravidla účasti na sportovních akcích v roce 2020
Možnost účasti

Prokázání

Prezenční listina

Úhrada nákladů

zaměstnanci ČD, a.s.

služební 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.

služeb. 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 Správy železnic,
státní organizace
RP zaměstnanců Správy
železnic,
státní organizace (děti 16-21 let)
důchodci Správy železnic,
státní organizace

služební průkaz Správy železnic,
Správa železnic, státní organizace
státní organizace, a OP

C-FKSP
Správy železnic, státní organizace

OP

Správa železnic, státní organizace

C-FKSP
Správy železnic, státní organizace

čestné prohlášení a OP

Správa železnic, státní organizace

C-FKSP
Správy železnic, státní organizace

železniční důchodci do 1.1.2003

čestné prohlášení a OP

Správa železnic, státní organizace

C-FKSP
Správy železnic, státní organizace

zaměstnanci nedrážní
(jen členové OSŽ)

členský průkaz OSŽ a OP

nedrážní

OSŽ

zaměstnanci VÚŽ a DVI

služební průkaz

nedrážní

VÚŽ, DVI

RP nedrážních,
(děti členů OSŽ 16-21 let)

OP

nedrážní

OSŽ

důchodci nedrážní
(jen členové OSŽ)

členský průkaz OSŽ a OP

nedrážní

OSŽ

důchodci na DSP
(jen členové OSŽ)

členský průkaz OSŽ a OP

nedrážní

OSŽ

POZNÁMKA: V čestném prohlášení se uvede zejména datum, od kterého účastník pobírá starobní důchod.
Tyto soutěže jsou nominační na Mezinárodní mistrovství USIC a mohou se jich zúčastnit rodinní příslušníci
(ve věku 16 - 21 let): Přespolní běh, šachy, stolní tenis
Tyto soutěže jsou nominační na Regionální mistrovství USIC a nemohou se jich zúčastnit rodinní příslušníci.
Střelba, orientační běh, badminton, golf, tenis, volejbal, bowling.

BĚH

HORSKÁ KOLA

KÁNOE

