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sobota 78.zűří2o2t
IDopolednípĺogľamlo.oo - lLlohod"
I'ětsI(é híištěs atletickou đľfüou(zafuaihałĺšl

Sprint na 30 m - 3 až ĺolet, ľ'üzné věkové kategoľie
ĺĺĺ
Skok đalel<yz místa - 3 až 0 let
skok dalehý s ľozběhem - 7 až ĺo let
Překážkoý běh (herní p*lý - z až ĺslet, rtĺznévěkovékategoľíe

odpoleđníptogľaml4.oo - Ż!,.oohod"
Uícerŕđelové
hřiště u obecního úřađu(sokolornral
ĺ4.oo -Ĺ7.3o Dětské atľakce (skákadla,Yetízkáč, ...)
I ą
L4.oo - ĺ4.L5 Vystoupení děd MŠ
Ĺ4.zo - L4.3o Báječny žensl<y (Maietín)
\
L4.3o - 16.oo Hraje kapela 23:55
ĺ4.3o ĺ7.oo LetečtímoďeläYi Rc Dľaco olomouc (letadla, dtony),
ukáłzka létĄícíchdraku, pře hlídka h i s to ľi clcých m oto cyklü . .
Í4.45 - Ĺ5.Ĺ5 DětsĘ traktoľ cllp - šlapacítľaktůrl<y(6 až g let)
T5.I5 - ĺ6.ĺ5Tľaktoľ ctlp - závodpodomácku vyrobenýrb traktůľků,
jízda do vľcha a jízda zračnosti, coavání, ...
I
I6J5 - L6.45 Tľakař cup - soutěž dospělých párů
L7.oo - ĺ7.I5 Vyhlášení ýsledku, pÍeďání cen
.-v
I7.3o - zl.oo Vystoupení kapely OZENBOCH
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Bohaté občeľswení- makrely, kabano s, žebľa,steaĘ, alko i nealko,
S ľdečnězvoa pořadatelé.
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2021" Krćmaň

^
Propozice - rozpis Xl!l. ročníku

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel: obec Krčmaň, Mikroregion Království
Datum konání: Sobota 18. září 2021 od 14.30 hod.
hřiště u oÚ Krčmaň a prostory nad místnímhřbitovem
Místo konání: Víceúčelové
Ředitetství závodu:

Ředitel:

rozhodčĺ:
pořadatelé:
zástupce:
Zdravotník:
Vrchní
Hlavní
Hlavní technický

lng. Mgr' Eva Sztwioroková
Mgr. Zdeněk Jančo
Zdeněk Coufal, Jiří Komárek

Ladislav Domes
Pavla Jančová

Přih!ášky: Jmenovité přihlášky zašlou obce, případně jednotliví účastnícido 17.9.2021 na
mail adresu: obec@krcman.cz, přĺpadně nah|ásí na tel. číslesas393018, příp. Mo: 724158541
Startovné: Neplatíse
Kategorie: Mí - dospělĺ; D1 - děti
Losování. Proběhne v den závodu tj. 18. 9.2021v 15.15 hod.
občerstvení:Zajištěno v místě konánízávodu
Technická a ostatní ustanovení:
Předpis: Závodí se podomácku s vyrobeným traktůrkem, případně s továrním traktorem
vyrobeným do roku 1970, dvoukolové frézy nebo čtyřkolové sekačky. Recesní závod.
Soutěžnídisciplíny: a) Jízda do vrchu po vyznačenétrase s 'ĺ8' stoupáním a zpět do cíle
(cca 300m) na čas.
b) Jízda zručnosti mezi kužely a couváni do vymezeného prostoru na čas (za nezdolanou
překáŽku, případně zachycení kaŽdého kuŽele se připočítává 5-10s).
c) VloŽený dětský zävod šlapacĺch traktůrků-dětído 10łi let věku na čas po určenérovince
Systém soutěže: V hlavnĺm závodě nejniŽŠísoučet obou časův jednotlivých disciplĺnách
určívítěze.Gasový program: 14.45 - 15.'15 hod. Dětský závod š|apacíchtraktůrků
15.00 - 15.15 hod. Prezentace + seznámení s tratí
15.15 _ 15'20 hod. Losování startovní listiny
15.25 - 15.30 hod. Představenĺjednotl. závodníků s traktůrky
15.30 - 15.50 hod. Starty s jízdou do vrchu
15.55 - 16.15 hod' J'lzdy zručnosti mezi kuŽely a couvání
16.45 - 16.55 hod. Vyhlášenívýsledkůa předánícen
prvních
ceny: Závodníci na
třech místech obdżípohárek, s ostatními účastníkytaké diplom
a drobné upomínkovéceny.
Podmínky účasti:Závodu se mohou zÚčastnit závodníci s trvalým pobytem v obcích MK Království. Pokud není namontován ochranný rám traktoru, je nutno pouŽít ochrannou přilbu
(bez ochranné přiĺby nebude závodník připuštěn na start). Účast na závodě je dobrovolná a
můŽe se jej zúčastnitosoba starší18 let splatným řidičským průkazem. Účastníkzávodu je
povinen věnovat zvýšenou pozornost divákům, zejména dětem, a své jednání přizpůsobit
tak, aby bylo chráněno zdraví a majetek jak diváků, tak i ostatnĺch startujícícha pořadatelů.
Prohlášení pořadatele: Pořadatelé prohlašujĺ,Že nenesou odpovědnost za přĺpadné vzniklé škody
na majetku, nebo zdraví Ĺlčastnĺkťl'KaŽdý závodnĺk se Účastnĺna vlastnĺ nebezpečĺa náklady.
Pořadatel sivyhrazuje právo na provedenĺ dechové zkoušky na alkohol před startem u staľtujĺcĺch.

V Krčmani dne:
30.8.2021

Na Vaši účastse těšípořadatelé.

Mgr. Zdeněk Jančo
starosta obce Krčmaň

Miroslava Zavadilová
MK - Království

předsedkyně

