BC
YY

KRCIT{AN

sobota 78.zaří2o27
IDopoleđníptogľam
lo.oo - l!.!ohođ.
ĺĺĺ

Irětsl(é hřiště s atletickou đľfüou (zaht ailau št
Spľint na3o m - 3 až ĺolet, rüzné věkové kategoľie

Skok dalelý z místa - g až o let
Skok dalelý s rozběhem - z aźĺo let
PYekážkoý běh (heľníprvlý - 7 až ĺslet, ďĺznévěkovékategoľíe

ođpoleđn
íptogľanĹtĄ.gg - Żr.oo hođ"
Iríceúěelovéhřiště u obecního úřa,đu(sokoloura)
Ĺ4.oo - Ĺ7.3o Dětské atrakce (skákadla,Yetízkáč, ...)
1'4.oo - Ĺ4.L5

Ĺ4.2o -

Vystoupenídětí MŠ

L

I1ą

I

ĺ4.3o Báječny žensLq (Maietín)

Ĺ6.00 Htaje kapela 23:55
ĺ4.3o ĺ7.oo Letečtímodeláři RC Dľaco olomouc (letadlą dľony),
akázka létajícíchdľakü přehlídka h i sto ri cĘch moto cyklů, .
ĺ+.ą5 - ĺ5.Ĺ5 DětsĘ traktor cup - šlapacítraktťrľlqy(6 až glet)
Í5.Ĺ5 - ĺ6J5 Tľaktoľctlp - závodpodomácku vyľobenýrhtraktůrkĄ
jízda do vľcha a jízda ztačnosti, coavání, ...
ĺ6.ĺ5- ĺ6.45 Trakař cup - soutěž dospělýchpfutl lF-í
(L
Ĺ7.oo - ĺ7.Ĺ5 Vyhlášeníýsledkü pĺedánícen
Ĺ7.3o - ŻĹ.oo Vystoupeníkapely OZENBOCH
I4.3o -

..

,l

Bohaté občeľswení- makreIy, kabano s, žebta, steaĘ alko i nealko,
S ľdečně zv oa p oÍ adatelé.

...

\

!ęĺ?

Traktor c

śi.;u

2021'o

Krčmaň

Propozice - rozpis Xlll. ročníku

Všeobecná ustanovení:

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

Ředitel:

rozhodčí:
H|avní pořadatelé:
Hlavnítechnický zástupce:
Zdravotník:
Vrchní

lng. Mgr. Eva Sztwioroková

Mgr. Zdeněk Jančo

Zdeněk Coufal, Jiří Komárek
Ladislav Domes
Pavla Jančová

Přihlášky: Jmenovĺtépřĺhlášky zaŠlou obce, případně jednotliví účastnícido 17.9' 2021 na
mail adresu: obec@krcman.cz, případně nahlásí na teĺ. číslesas 393 0í8, příp' Mo: 724158 541
Startovné: Neplatíse
Kategorie: Mí - dospě|í; D1 _ děti
Losování: Proběhne v den závodu tj 18. 9. 2021 v 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| Jizda do vrchu po vyznačenétrase s 18; stoupáním a zpět do cíĺe

(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 závod šlapacích traktůrků-dětído 'ĺOti ĺet věku na čas po určenérovince
Systém soutěže: Vhlavním závodě nejnĺžší
součet obou časův jednotiĺvých disciplínách
určívítěze. časový program: 14.45 _ 15'15 hod. Dětský závod šĺapäcíchtraitůrtů
15.00 - 15.15 hod. Prezentace + seznámenís tratí
15.15 _ 15.20 hod. Losování startovní listiny
15'25 - 15.30 hod. Představení jednotl. závodníků s traktůrky
15.30 - 15.50 hod. Starty s jízdou do vrchu
15.55 - 16.15 hod. Jizdy zručnosti mezi kuŽely a couvání
16.45 - 16.55 hod. Vyhlášení výsledků a předání cen
ceny: Závodníci na prvních třech místech obdżípohárek, s ostatnímĺÚčastníky také diplom
a drobné upomínkovéceny.
Podmínky účasti:Závodu se mohou zúčastnitzávodníci s trvalým pobytem v obcích MK
Království. Pokud není namontován ochranný rám traktoru, je nutno pouŽít ochrannou přilbu
(bez ochranné přilby nebude závodník připuštěn na start). Účast na závodě je dobrovolná a
můŽe se jej zúčastnitosoba starší18 let s platným řidičským průkazem. Účástnír závodu je
povinen věnovat zvýšenou pozornost divákům, zejména dětem, a své jednání přizpůsobit
tak, aby bylo chráněno zdravía majetek jak dĺvákŮ, tak iostatních startujíóích a pořadatelů.
Prohlášení pořadatele: Pořadatelé prohtašují, že nenesou odpovědnost za-přÍpadné vznikté škody
na majetku, nebo zdravĺ účastnĺků.
Každý závodnĺk se účastnĺna vlastnĺ nebezpečĺa náHadý.
Pořadatel sivyhrazuje právo na provedení dechové zkoušky na atkohol před startem u startujĺcích.

V Kľčmanidne:
30. 8.2021

Na Vaši účastse těšípořadatelé.

Mgľ. Zdeněk Jančo
starosta obce Krčmaň

Miroslava Zavadilovźt
MK - Království

předsedkyně

