PROPOZICE
Velká cena Vimperka
město sportu sportuje!
Pořadatel:

Ski klub Šumava Vimperk, z.s. 1.máje 182, 385 01 Vimperk

Místo konání:

Vimperk

Po loňském úspěšném prvním ročníku je tu logicky pokračování. Věříme, že se opět setkáme při sportu a užijeme
si bezva zábavu.
Vimperk je město sportu. Spousty lidí nějak sportuje. Potkáváme mnoho běžců, cyklistů, lidí bruslících na
kolečkových bruslích, fotbalistů, lyžařů, hokejistů, volejbalistů, florbalistů, boxerů, gymnastek, tenistů atd, atd…
Nepochybně každý ve Vimperku sportu rozumí a velmi mnoho z nás „za mlada“ i aktivně sportovalo. Pojďme
společně město rozhýbat, překonat vlastní pohodlí, hecnout se s kamarády u piva nebo v práci a ukázat, že
sportovat je i dnes „cool“.
A proto je tu „Velká cena Vimperka“!!!
Unikátní soutěž těch nejsprávnějších hecířů a hecířek. Nejde o titul mistra světa, nejde o život, jde „jen“ o sport a
Velkou cenu Vimperka 😊.
Sestavte ten nejlepší tým 5 bezva lidiček a pojďte s námi do toho. Přijměte výzvu a zabojujte.
Dokažte, že Vimperk je město sportu nejen v hospodách, u televize, v sázkových kancelářích, ve všech
fungujících klubech a oddílech, či ve sportovním gymnáziu. Vyhecuj sebe a čtyři další kamarády a přihlas se do
Velké ceny Vimperka. Bojuj pro váš skvělý tým a dosáhněte spolu svého vítězství.
Jak to funguje? Tým = 5 lidí ochotných pro svůj tým podat ten nejlepší výkon. Nikdo není do počtu. Čas každého
jednou přijde. Platí mušketýrské heslo “Jeden za všechny, všichni za jednoho”. A rozhodně to není klišé…
Uzávěrka přihlášek – „Draft“ končí startem prvního závodu. Od té doby není možná žádná změna ve složení
týmu po celou dobu trvání Velké ceny Vimperka. Přestupní termín začíná ihned po skončení posledního závodu a
končí vyhlášením další Velké ceny Vimperka.
Zvláštní pravomoc - Organizační výbor Velké ceny Vimperka má možnost v případě závažných okolností
umožnit nasazení náhradníka pro závod.
Hodnocení Velké ceny Vimperka
Obecně bude vždy platit, že jde o výsledek týmu. Jednotlivci se nevyhodnocují. Každý závod bude mít jiná
pravidla hodnocení.
● dle počtu přihlášených týmů budou přiděleny body, tzn. například bude-li přihlášeno 10 týmů, nejlepší tým
v každém závodě obdrží 10 bodů, nejhorší tým 1 bod
● poslední závod se hodnotí dvojnásobným počtem bodů
● při neúčasti v některém ze závodů obdrží tým 0 bodů
● Velkou cenu Vimperka získává tým s nejvyšším počtem bodů
● v případě rovnosti součtu bodů rozhoduje umístění v posledním závodě, dále větší počet lepších
umístění.

Podzimní Velká cena Vimperka 2019
5 závodů na podzim 2019. Závody se konají v rámci seriálu 5 x Vimperkem, který byl před lety založen jako
přípravný tréninkový seriál lyžařů. Pro potřeby Velké ceny Vimperka jsou jednotlivé vzdálenosti a disciplíny
upraveny, aby je zvládl každý trochu sportující člověk.

Termíny konání jednotlivých závodů:
1. - úterý 17.9. 2019 – Bomby sprint na 500 m (běh)
● 1 x 500 m
● hromadný start
● hodnotí se součet časů 3 nejlepších závodníků týmu.
● areál Vodník
● start v 17:00 hodin
2. - úterý 24.9.2019 – Ať to frčí! (kolečkové brusle)
● 2 x velké kolo na inlinové dráze
● velikost koleček není omezena
● hromadný start (možné rozjížďky dle počtu závodníků a pro případ půjčování bruslí).
● hodnotí se součet časů 3 nejlepších závodníků týmu.
● areál Vodník
● start v 17:00 hodin
3. - úterý 1.10.2019 – Štafeta 4 x 400m
● 4 x 400m na naší nové atletické dráze
● hromadný start
● hodnotí se čas štafety
● atletický stadion
4. – neděle 13.10.2019 – Chyť Vodníka, když to dokážeš! (kros)
● 1500 m kros přes lesy, louky, brody.
● hromadný start
● hodnotí se součet časů 3 nejlepších závodníků týmu.
5. - neděle 20.10.2019 – Není vrchol jako vrchol (běh do vrchu)
● 1300 m běh do vrchu Vodník.
● hromadný start celého PĚTIČLENNÉHO týmu najednou. V tomto závodu je potřeba účast všech 5 členů
týmu!!!!
● v průběhu závodu je povolená jakákoliv nemotorizovaná pomoc jako například tahání na laně, tlačení,
nošení atd.
● hodnotí se čas posledního (pátého) člena týmu

Organizační výbor Podzimní Velké ceny Vimperka
Ředitel seriálu:
Martina Mondlová
Předseda OV:
Karel Hudeček
Velitel tratí:
Zbyněk Pavlásek
Sekretář:
Jana Czerwenková
Přihlášky: přihlášení týmu je možno mailem na adresu hudecek@skisumava.cz do 16.9.2019 nebo v
místě prezence 1. závodu, tj. 17.9.2019 do 16 hodin.
Startovné: startovné dobrovolné bez omezení.
Vyhlášení Podzimní Velké ceny Vimperka 2019 a ceny:
Vyhlášení Velké ceny bude provedeno 20.10.2018 po skončení 5. závodu Není vrchol jako vrchol Běh do vrchu Vodník. Zároveň proběhne opékání špekáčků v areálu Vodník a nekonečné zážitkové
diskuse o správné životosprávě sportovce, taktice, tréninku atd.... Rádi se s vámi podělíme o zážitky.
Ceny:
● putovní pohár Velké ceny Vimperka
● sud piva pro první tým v celkovém hodnocení seriálu, který se společně vypije po skončení
posledního závodu při opékání buřtů….

