Soutěž škol o putovní pohár

„Nesedíme, Neležíme, BĚŽÍME“ - 2019
v rámci BENEŠOVSKÉHO BĚŽECKÉHO FESTIVALU

„ BĚŽÍM ZA SVOU ŠKOLU “

PROPOZICE
Věkové kategorie BENEŠOVSKÉ JUNIORKY pro soutěž škol
D8+H8 – juniorky + junioři
D7+H7 – dorostenky + dorostenci starší
D6+H6 - dorostenky + dorostenci mladší
D5+H5 - žákyně + žáci starší
D4+H4 - žákyně + žáci mladší
D3+H3 - přípravka II. dívky + hoši
D2+H2 - přípravka I. dívky + hoši
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- 975m
- 975m
- 975m
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- 325m

Výzva : Vyberte na své škole alespoň 10 skvělých běžců a přijeďte
na BBF pro vítězný pohár! Nové bodování a kategorie -šance pro SŠ!
Vypsané soutěže škol

1) Soutěž o nejlepší školu – vítěz získá PUTOVNÍ POHÁR
 Započítávané kat. : výše uvedené
 Každé škole se započítává celkem 10 nejlepších umístění (pořadí) studentů a bodují se:
1. místo
20 bodů
2. místo
15 bodů,
3. místo
10 bodů,
4. místo
7 bodů
5. místo
6 bodů
6. místo
5 bodů
7. místo
4 body
8. místo
3 body
9. místo
2 body
10. místo
1 bod

Vítězí škola s největším součtem bodů.

2) Soutěž o nejpočetnější školu
Ve všech výše uvedených kategoriích pro děti a mládež „ BENEŠOVSKÁ JUNIORKA“ boduje každý
student, který dokončí svůj závod - získá pro svou školu 1 bod.

Vítězí škola s nejvyšším počtem bodů.

3) Soutěž - Nejlepší STŘEDNÍ škola




u SŠ budou sečteny body (10 nejlepších) jen v kategoriích D6, H6, D7,H7,D8,H8
bodování stejné jako u soutěže 1
nejlepší střední škola (nejvíce bodů) získá PUTOVNÍ POHÁR
v tombole bude vylosována 1 škola (kromě vítězné)

DOPORUČENÍ :
přihlášky na www.sport-reg.cz

Zapište v přihlášce svou školu! V případě neuvedení školy v přihlášce nelze
započítat body pro školu!
Zapsání školy do výsledkových listin negarantujeme při přihláškách v den
závodu!! Mnohdy je to časově nemožné…
Výsledky budou vyhlášeny v den závodu při vyhlašování BENEŠOVSKÉ
DESÍTKY v 14,45 hodin.
ODMĚNY v soutěžích 1) a 2)
1. místo - pohár a diplom (v soutěži 1 - PUTOVNÍ POHÁR)
2. místo - pohár a diplom
3. místo - pohár a diplom
4. místo - diplom
5. místo - diplom

ODMĚNY v soutěži 3)
1.místo – PUTOVNÍ POHÁR a 6x 1 den lyžování ZDARMA ve SKI Monínec
V tombole bude vylosována 1 střední škola (kromě té vítězné),
která získá 6x 1 den lyžování ZDARMA ve SKI Monínec
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www.benesov-beh.cz
www.sport-reg.cz

