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Startují

Technická ustanovení
Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Ve všech kolech mají závodníci / závodnice ve skoku
dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem 4 soutěžní pokusy. Ve všech kolech PR se ve skoku
vysokém po celou dobu soutěže zvyšuje po 4 centimetrech. Podmínkou startu je předložení soupisky
družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména,
úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou -  Kategorie III. - Benešov

Soutěže

Prezentace družstev do 8:45. Porada vedoucích v 8:50. Každý žák může startovat nejvýše ve dvou
disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci -ce v jedné disciplíně, z nichž dva lepší
bodují. PODMÍNKY, KTERÉ JE POTŘEBA SPLNIT PRO ÚČAST V SOUTĚŽI: Družstvo je složeno z žáků /
žákyň z jedné školy. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy. Členové družstva musí odpovídat
ročníkem narození ve všech úrovních.

Měřící zařízení

Cílová kamera:
Větroměr běhy:
Větroměr dálka:

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
NE
NE
NE

Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket

Kategorie III chlapci 2008-2010
Kategorie III děvčata 2008-2010



Závodní kancelář je otevřena v budově atletického stadionu od 8:00 na konci budovy.
Závodní kancelář

Přihlášky
Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 27.4. do 11.5. do 20:00

Startovní čísla
Startovní čísla budou vydávána pouze na dlouhé běhy a to vždy před startem dané disciplíny.

Šatny
Šatny jsou k dispozici v budově atletickéh ozázemí, a to pro závodníky šatny č.1 a pro závodnice šatny č. 2

Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na skle závodní kanceláře. Oficiální výsledky
budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad je pouze orientační pořadatel jsi vyhrazuje právo na změnu časového pořadu. 

Pořadatelé žádají vzhledem k velkému počtu zúčastněných dětí vedoucí jednotlivých výprav, aby ud ržely
co možná největší ukázněnost svých svěřenců.

Další informace

Časový pořad

Čas Disciplíny

00:00    

09:00 60 m Žcm Běh výška Žkm Běh 

09:30 dálka Žcm Běh kriket Žkm Běh 

10:00 60 m Žkm Běh 

10:30 výška Žcm Běh dálka Žkm Běh kriket Žcm Běh 

11:00 1000 m Žcm Běh 

11:30 600 m Žkm Běh 

12:00 4x60 m Žcm Běh 

12:30 4x60 m Žkm Běh 

13:00 Vyhlášení výsledků    

čtvrtek, 12.5.2022




