2. závod Českého poháru v parkouru - Plzeň 3. 10. 2020 - propozice
1) Místo konání akce:
Areál Krašovská aktivity centra Plzeň, na adrese Plzeň, Krašovská 1696/30, 323 00 (souřadnice GPS 49.7785144N, 13.3554004E):
- v areálu se nachází jeden z největších parkourových parků v ČR, po dohodě s Technickou komisí
parkouru se v tomto parku bude konat závod v disciplíně Freestyle (plocha parku 600 m2, park tvoří 4
sestavy zdí, 2 sestavy zdí a hrazd, samostatná sestava hrazd, 3 balanční trubky různých délek a tvarů,
6 dřevěných sestav a prvků z akátu a dubu a dominantou je betonová soustava krychlí);
- pro disciplínu Speed-run bude k dispozici jedna závodní dráha se speciálními překážkami (děti, mladší
žáci a starší žáci tuto dráhu budou překonávat pouze v jednom směru, junioři a senioři tuto dráhu
poběží najednou v obou směrech).

2) Pro koho je závod určen:
Závodí všechny standardní věkové kategorie (dětí, mladší žáci, starší žáci, junioři, senioři).
Závod je otevřen jak pro registrované, tak i neregistrované závodníky v parkouru. Registraci provádí
domácí oddíl v systému GIS do příslušných kategorií v termínu do 27. 9. 2020.
Neregistrovaný klub provádí registraci do 27. 9. 2020 prostřednictvím e-mailu na parkour4u@avva.cz.
Závodí se v disciplínách Speed-Run a Freestyle. Startovné: Členové ČGF - 200,- Kč/osoba/disciplína,
nečlenové - 300,- Kč/osoba/disciplína. Fyzicky se závodník musí dostavit v den konání závodu v době
od 8:00 do 9:30 hodin a finálně potvrdit prezentaci.

3) Startovné:
Úhradu startovného prosím přednostně provádějte najednou za celý klub za všechny Vámi přihlášené
závodníky na bankovní účet pořadatele 2500395175/2010, jako variabilní symbol uveďte IČO Vaší
organizace a do poznámky uveďte celkový počet závodníků v disciplíně speed-run a celkový počet
závodníků v disciplíně Freestyle, např. 6x speed-run, 6x freestyle (po přijetí platby na účet pořadatele,
obdržíte na Váš mail fakturu). Platba musí být na účtu pořadatele připsána do 30. 9. 2020, jinak
budeme vyžadovat platbu v den závodu na místě v hotovosti!

4) Harmonogram akce (změny vyhrazeny):

8:00 hodin – začátek akce, otevření areálu pro závodníky a kluby
8:00 hodin - 9:30 hodin - registrace (kontrola zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení)
8:30 - 9:30 hodin - rozcvičení, volný trénink
9:30 - 10:00 hodin oficiální přivítání závodníků, seznámení s parkour parkem a s dráhou na speedrun, pravidla freestyle a speed-run (týká se především závodníků z kategorie děti, mladší žáci, starší
žáci)
10:00 - zahájení závodů, průběh závodů viz níže:
- freestyle děti (kvalifikace),
- speed-run mladší žáci (kvalifikace)
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- frestyle děti (finále)
- speed-run mladší žáci (finále)
- freestyle starší žáci (kvalifikace)
- speed-run děti (kvalifikace)
- freestyle starší žáci (finále)
- speed-run děti (finále)
- freestyle mladší žáci (kvalifikace)
- speed-run starší žáci (kvalifikace)
- freestyle mladší žáci (finále)
- speed-run starší žáci (finále)

cca 13:00 - 14:00 hodin - slavnostní vyhlášení výsledků dopolední části závodů, oběd, vystoupení
Eternal Movements

14:00 - 14:45 hodin - rozcvičení, volný trénink
14:45 - 15:00 hodin - seznámení s parkour parkem a s dráhou na speed-run, pravidla freestyle a
speed-run (týká se především závodníků z kategorie junioři, senioři)
15:00 - zahájení odpolední části závodů, průběh viz níže:
- speed-run junioři (kvalifikace),
- speed-run senioři (kvalifikace),
- speed-run junioři (finále),
- speed-run senioři (finále),
- freestyle junioři (kvalifikace),
- freestyle senioři (kvalifikace),
- freestyle junioři (finále),
- freestyle senioři (finále),

cca 17:00 - 18:00 hodin - slavnostní vyhlášení výsledků odpolední části závodů, závěrečné vystoupení
Eternal Movements
cca 19:00 hodin - konec závodů

5) Technické záležitosti závodu:
a) Parkování v areálu Krašovská aktivity centra Plzeň (příjezd na parkoviště od točny autobusů v ulici
Krašovská) bude umožněno pouze pořadatelům, funkcionářům ČGF, vedení jednotlivých klubů (po
předchozí domluvě bude stanoven maximální počet vozidel 2-3 vozy na jeden klub s povolením
parkování v areálu, nutno objednat přes mail parkour4u@avva.cz, poté budou zaslány klubům
parkovací karty). Rodiče dětí a veřejnost nebudou mít možnost v areálu parkovat z důvodu omezené
kapacity (parkování veřejnosti pořadatel nezajišťuje, je možno využít nedaleké velké parkoviště u
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Obchodního centra Globus Chotíkov). Veřejnost má na akci volný vstup, přístup veřejnosti bude
omezen v případě nutnosti přijmout příslušná opatření s ohledem na aktuální situaci kolem koronaviru.

b) Závod se koná pod širým nebem, v případě nepřízně počasí se závod konat v daném termínu nebude
a přesune se na pozdější dobu v říjnu, pokud to technicky bude vůbec možné. Zdravotnický dozor na
akci bude zajištěn.
c) Každý člen klubu, který je zároveň registrovaným závodníkem, musí mít dle požadavků vyhlášky
Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v
platném znění, platnou lékařskou prohlídku pro účely zjištění způsobilosti k výkonnostnímu sportu od
tělovýchovného lékaře. Pořadatel bude při registraci kontrolovat, zda je závodník členem ČGF, má
uhrazené startovné a zda má platné potvrzení o zdravotní způsobilosti. Vzhledem k tomu, že se jedná
o otevřený závod i pro nečleny ČGF bude umožněno závodit po předložení čestného prohlášení. (viz
příloha).
d) Závodníci z kategorie Freestyle mohou dle libosti využívat svojí oblíbenou hudbu, na místě k dispozici
D.j., který bude pouštět hudbu na přání (každý závodník, který chce pustit konkrétní hudbu se včas
před svým závodem domluví s D.J., např. přinese si oblíbenou hudbu na flash disku).
e) Využití vnitřních prostor Krašovská aktivity centra Plzeň ze strany klubu - blok B bude vyhrazen pro
veřejnost, zde k dispozici kavárna s občerstvením, dále jsou zde vyhrazené sprchy pro závodníky), blok
A bude vyhrazen zcela pro potřeby závodníků, zde budou k dispozici uzamykatelné šatny pro sportovce,
toalety.
f) Ubytování z 2. na 3. 10. 2020 lze zajistit v Ubytovacím centru bazénu Slovany Plzeň (Nám. Gen. Píky
42, 326 00 Plzeň). Zde k dispozici cca 38 lůžek standardního typu ve třílůžkových pokojích. Cena 220,Kč/osoba/noc (rezervace a platba musí proběhnout předem). Ubytování je možné si i domluvit jak z 2.
na 3. 10., tak i ze 3. na 4. 10. 2020 v prostorách haly IN MOTION ACADEMY Plzeň. Nutný spacák a
karimatka. Cena 200,- Kč/osob/noc.
g) Stravování - po předchozí objednávce budeme prostřednictvím kavárny Copa kafé? zajišťovat pro
závodníky oběd dne 3. 10. Konkrétně Kuřecí vývar, Kuřecí stripsy s bramborovou kaší. Cena menu 115,Kč, polévka 30,- Kč, jen hlavní jídlo 85,- Kč. Jídlo je možné objednat až do 27. 9. 2020 opět na email
parkour4u@avva.cz – uveďte počet obědů za celý klub a zda celé menu nebo jen hlavní jídlo či jen
polévka. Zašleme vám na email potvrzení s částkou. Je nutné objednaný počet obědů odebrat a
následně zaplatit! Za obědy budeme fakturovat po závodu společně s poplatky za závod na jedné
faktuře.
h) Rozhodčí - každý registrovaný klub by si sebou měl na závod přivést jednoho vyškoleného
rozhodčího dle domluvy na MČR v Brně 2019. Funkce rozhodčího je honorovaná, v případě, že klub
svého rozhodčího nepřiveze, může požádat jiný klub o "vypůjčení" rozhodčího, kdy se klub bez
rozhodčího bude následně podílet na úhradě poměrné výše nákladů na odměnu rozhodčího.
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