Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Kategorie IV. - Beroun
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Ředitel závodu
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vondra.atlet@seznam.cz

Technický ředitel

Zajícová Kateřina

739633518
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Časomíru zajišťuje

FTVS

Výsledky zpracoval

Vondra Miroslav

606953864

vondra.atlet@seznam.cz

Startují
Kategorie IV chlapci
Kategorie IV děvčata

hkoptikova@atletika.cz

2006-2008
2006-2008

ČAS KONÁNÍ 8:00 - 14:30 HOD.
Žáci 8.-9.tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií
(základní školy 2.stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií).
Soutěže
Kategorie IV chlapci
Kategorie IV děvčata

60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto dvě podmínky:
*Družstvo je složeno z žáků jedné školy.
*Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.
Obě dvě podmínky musí být splněny zároveň. Pokud žák opakuje ročník, startuje v té kategorii, které by
odpovídal, pokud by ročník neopakoval. Start závodníka je možný jen v jedné kategorii v rámci jednoho
stupně soutěže.

Soutěžní řád:
Ve skoku dalekém a vrhu koulí mají všichni účastníci čtyři pokusy. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po
celou dobu soutěže o 4 cm a to od základní výšky pro kategorii mladší žákyně 114 cm a mladší žáci
122 cm. Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic.
Omezení startů:
Závodník může startovat ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci/ice v
jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 10 závodníků z jedné školy ve
všech úrovních soutěže. Mohou být přihlášeni max. 2 náhradníci. V běhu na 4x60 m mužou za družstvo
startovat dvě štafety, boduje lepší štafeta.
Bodování:
Boduje se podle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ. Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech
disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín větší počat bodů.
Měřící zařízení
Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera:
ANO
Větroměr běhy:
ANO
Větroměr dálka:
ANO
Závodní kancelář
Závodní kancelář je otevřena 11.5.2022 od 7:30 hodin v klubovně č.1 vpravo na tribuně.
Přihlášky
Přihlášky prosíme zaslat do 5.května.2022 na email:kzajicova@domecekhorovice.cz.
POZOR: nutno vyplnit celé datum narození(bez uvedeného data narození nebude závodník do soutěže
přijat).
Změny účastníci:
Při prezentaci dostanete vytisknutou soupisku - zde napíšete případné změny a následně odevzdáte
opravenou soupisku k opravě atletické kanceláři.
Startovní čísla
Startovní čísla budou vydány pouze na dlouhé běhy.

Časový pořad
středa, 11.5.2022
Čas

Disciplíny

09:00

Ukončení prezentace

09:15

Slavnostní nástup

09:30

4x60 m Žci Běh

09:50

4x60 m Žky Běh

10:10

60 m Žci Běh

výška Žky Finále

10:40

60 m Žky Běh

dálka Žci Finále

11:10

koule 4kg Žci Finále

11:20

výška Žci Finále

11:40

dálka Žky Finále

12:30

1500 m Žci Běh

12:50

800 m Žky Běh

13:30

Vyhlášení výsledků

koule 3kg Žky Finále

Stravování
Od 9:00 hodin bude otevřen Sportbar LOKO:
Další informace
Zdravotní vyšetření: za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.
Každý závodník musí mít u sebe kartičku zdravotní pojišťovny.
Pedagogický dozor vysílající školy zodpovídá za bezpečnost celého družstva.

