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

PROPOZICE 2021
IV. Seniorské hry OSŽ
_________________________________________________________________________________________

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 her zajišťuje RR seniorů OSŽ ve spolupráci s 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:

24. 8. – 26. 8. 2021

3. Místo konání:

Hotel Skalka, Rajecká cesta 133, Rajecké Teplice, Slovensko

4. Zahájení her:

24. 8. 2021 do 17 hod.

5. Řízení soutěže:

Čestný ředitel:
Ředitel:
Sportovní ředitel:
Org. pracovníci:

Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ
Kurt Mužík, předseda RRS OSŽ
Libor Kiš, předseda RSK OSŽ Olomouc
Šárka Mužíková, Ivo Šimek, Vladimír Tomášek, Andrea
Oralová, Taťána Šeráková RKS OSŽ Olomouc

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 2021 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 2021“.
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.
Sestavení družstva je v kompetenci zástupců Republikové rady seniorů
OSŽ. Účast 9 družstev. Družstvo se skládá z osmi sportovců (4 ženy a 4
muži) a jednoho vedoucího. Účastníci jsou pobírateli starobního důchodu
a musí být členy OSŽ. Vedoucí družstva může nahradit sportovce svého
družstva.

V případě, nemožnosti účasti družstva je jeho vedoucí povinen nahlásit tuto
skutečnost místopředsedkyni RRS OSŽ – Danuši Poláškové, telefon:
737275135, e-mail: DP536@seznam.cz

7. Přihlášky účastníků:

Závazné přihlášky celé výpravy, vč. vedoucího a času příjezdu zašlete
elektronicky na výše uvedenou adresu nejpozději do 14. července 2021 na
tiskopise „Kolektivní přihláška na V. Sportovní hry seniorů OSŽ v Rajeckých
Teplicích v roce 2021“. Přihláška na jiném tiskopise nebude platná.

8. Ubytování:

Hotel Skalka, Rajecké Teplice, www.skalkahotel.sk .Vedoucí družstva zašle
spolu s přihláškou jmenovitou skladbu do jednotlivých pokojů

9. Stravování a občerstvení: Zajistí pořadatel (začíná večeři 24. srpna a končí snídaní 26. srpna 2021).
10. Pojištění:

Účastníci mladší 80 let jsou pojištěni na základě pojistných smluv č.
2202174717 a 2209174817, uzavřených 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 pořadatel.
Každý účastník sám odpovídá za ověření svého zdravotního stavu
lékařskou prohlídkou.

B. Technická ustanovení
1. Program:

24. 8. 2021

do 17:00
19:00

ubytování, prezentace
večeře

25. 8. 2021

07:30
08:30
12:00
14:00
19:00
20:00

snídaně
zahájení soutěží
oběd
pokračování soutěží
večeře
vyhodnocení a vyhlášení výsledků

26.8. 2021

07:30

snídaně a odjezd účastníků

2. Hrací systém:

Jedná se o soutěž osmičlenných družstev. Navržené disciplíny jsou zejména:
pétanque, ruské kuželky, adventure golf, discgolf, koloběžky na čas, házení na
koš, bollo ball, hod míčkem na cíl, běh s míčkem na raketě, šipky, v případě
nepřízně počasí kulečník, stolní hry (dáma) atd.

3. Předpis:

Systém hry a hodnocení bude upřesněn v den konání akce. Předpokládá se, že
všichni účastníci budou startovat ve všech disciplínách. Celé družstvo uskuteční
svou disciplínu a pokračuje na další disciplínu. Odchylky budou pořadatelem
upřesněny v den konání akce. Hodnocení proběhne dle družstev a dle
jednotlivců v jednotlivých disciplínách.

4. Protest:

Do 10 minut po vyvěšení výsledků u hlavního rozhodčího. Před zahájením
soutěží bude ustanovená komise, která bude řešit protesty. Jednání komise se
v případě protestu zúčastní vedoucí družstva. Porušení těchto propozic může
být příčinou vyloučení ze soutěže u jednotlivce případně celého družstva.

5. Ceny:

Dle směrnic.

V ……………………. dne ........................................

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

Za ČD, a.s.: .......................................................

Za ČD Cargo, a.s.: ...............................................

Za Správu železnic, státní organizaci:……..............

Pravidla účasti na sportovních akcích v roce 2021
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): Šachy, běžecké lyžování
Tyto soutěže jsou nominační na Regionální mistrovství USIC a nemohou se jich zúčastnit rodinní příslušníci.
Badminton, golf a stolní tenis

