Obecná pravidla
1. Všechny soutěžní disciplíny jsou vyhlášeny předem a jejich pravidla jsou zveřejněna na internetu
(www.znojmo.charita.cz). Disciplína se uskuteční, pokud se na ni přihlásí alespoň tři osoby.
2. Přihlášku do soutěže je nutné nejpozději
damian.znojmo@chartita.cz.

do

11.

4.

2014

na

e-mailovou

adresu:

Přihláška je k dispozici na internetových stránkách: www.znojmo.charita.cz
3. V disciplíně může soutěžit maximálně 10 soutěžících.
4. Z každého zařízení se můžou v jedné disciplíně účastnit maximálně 3 soutěžící. V případě, že se
nenaplní kapacita v dané disciplíně, může být toto číslo navýšeno. O možnosti dodatečného
přihlášení budeme informovat na internetových stránkách www.znojmo.charita.cz.
5. Soutěží se může účastnit jen osoba se zdravotním znevýhodněním.
6. Všichni soutěží společně, nezávisle na typu a stupni zdravotního postižení.
7. Soutěžící si musí přivézt materiál a pomůcky pro zvolenou disciplínu, pokud je to uvedeno v jejich
pravidlech.
8. Soutěže proběhnou podle předem stanovených a oznámených pravidel, obsahujících i způsob
hodnocení výkonu a výrobků.
9. Hodnocení provádí porota. Tvoří ji tři rozhodčí, kteří nesmí být v příbuzenském vztahu k soutěžícím
v dané disciplíně. Porota si před zahájením soutěže vyhrazuje právo posoudit pomůcky, u nichž je
pravděpodobné, že jejich použití by nepřiměřeně zvýhodnilo někoho ze soutěžících. Porota zadá úkol
a zodpoví případné dotazy. Během soutěže kontroluje její regulérnost a v případě potřeby poskytne
nutnou jednorázovou asistenci při plnění úkolu. Porota neposkytuje rady ani způsob řešení úkolu.
10. Časový limit pro soutěžní disciplínu je vždy uveden v pravidlech konkrétní disciplíny. Při přerušení
činnosti soutěžící ponechají nedokončenou práci v soutěžním prostoru.
11. Soutěžící mohou na nezbytně nutnou dobu opustit soutěžní prostor, a to především z důvodu použití
WC nebo kvůli občerstvení. Stanovená doba disciplíny se o tento čas neprodlužuje.
12. O výsledném pořadí v soutěžní disciplíně rozhodne součet bodů, které udělí rozhodčí v porotě.
13. Pokud budou pro rovnost bodů udělena dvě první místa, nebude stanoveno místo druhé. Pokud budou
pro rovnost bodů udělena dvě druhá místa, nebude stanoveno místo třetí. Zvláštní uznání je možno
udělit s ohledem na počet dosažených bodů nebo za mimořádný výkon soutěžícího.
14. Soutěžící musí zadaný úkol řešit samostatně.
15. Při závažném porušení pravidel může dojít k diskvalifikaci soutěžícího.
16. Soutěžní prostor bude uspořádán tak, aby soutěžící nebyli rušeni diváky. Průběh disciplín mohou

sledovat všichni účastníci akce.
Harmonogram akce:
10:00 – 10:30

Zahájení akce

10:30 – 12:30

Dovednostní soutěže

12:30 – 14:00

Přestávka

14:00 – 16:00

Dovednostní soutěže

16:30 – 17:00

Vyhlášení výsledků

17:30

Ukončení soutěžní akce

18:00 – 20:00

Zumba

