SMĚRNICE K REKORDŮM
STK ATLETIKY ČSNS (STK A ČSNS)
Postup:
1. Závodníci sami zodpovídají za to, že ví, jaké rekordy jsou platné (tzn. musí sami kontrolovat, sledovat
vývoj rekordů).
Odkaz: www.csns-atletika.wz.cz
nebo www.edso.eu / Records
nebo www.deaflympics.com / Athletes / Record Book
2. Na závody se vemte zatím rekordní formulář EDSO (evropský rekord) a rekordní formulář ICSD (světový
rekord). Jsou v příloze – je dole.
A nebo rekordní formulář je na www.edso.eu / Downloads / European Record Form (evropský) + World
Record Form (světový).
A také na www.deaflympics.com / Athletes / Record Application Form (světový).
Na www.csns-atletika.wz.cz klikněte DOWNLOADS – je tam rekordní formulář EDSO a ICSD.
3. Po závodech hned na místě na stadionu ohlásit rozhodčím, že jste vytvořil-a rekord sluchově postižených
Evropy nebo Světa, aby napsal rekordní formulář EDSO nebo ICSD a také podpisy od rozhodčího.
4. Také hned na místě na stadionu okopírovat zápis soutěže – hlavně je vidět, že 6 pokusů jste závodil-a
(dálka, výška, tyč, koule, disk, oštěp, kladivo, trojskok, desetiboj a sedmiboj) a také zápis v běhu.
5. a) Všechny výsledky a propozice závodů také pošlete, když jsi byl-a na závodech se slyšícími (kde místo
a kdy), když jsi vytvořil-a rekord, protože EDSO a ICSD chtějí vidět, zda opravdu jste závodil
v soutěži.
b) Výsledky prosím pošlete na předsedu STK A ČSNS (kontakt předsedy STK A je na webové stránce
www.csns-atletika.wz.cz / KONTAKT
c) Prosím hlavně řekněte na místě na stadionu pořádající vedoucí, že potřebujeme kontakt e-mailu
a pošlete předsedovi STK A ČSNS a předseda STK A stahuje z internetu všechny výsledky.
d) Kdo závodí v Sokolech, tak prosím také pošlete výsledky ze Sokola a kontakt.
6. Vyplněné rekordní formuláře, zápis, propozice a kontakt – prosím pošlete ihned do 14 dnů, protože
STK A ČSNS kontroluje a pošle do EDSO nebo ICSD na uznání rekordů sluchově postižených.

Dne 1.11.2011
Zpracoval:
Příloha:
1.
2.
3.
4.

Formulář EDSO – evropský rekord (běh)
Formulář EDSO – evropský rekord (skok, vrh)
Formulář ICSD – světový rekord (běh)
Formulář ICSD – světový rekord (skok, vrh)

Roman Kaut
předseda STK A ČSNS

