
Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Vlašim¸ z.s.
Pořadatel

11.05.2022
Datum

Vlašim (Areál Na Lukách)
Místo

Vedoucí činovníci
Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Martin Svoboda 723636734 martin.segi.svoboda@seznam.cz

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 IV. - Benešov

Soutěže

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.

Měřící zařízení

Cílová kamera:
Použití certifikovaných zařízení pro měření:

NE

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Kategorie IV chlapci 2006-2008
Kategorie IV děvčata 2006-2008



Závodní kancelář bude otevřena v 8:00, v den konání soutěže se mohou provádět pouze škrty a náhrady
pomocí náhradníků.

Závodní kancelář

Přihlášky
Podávají školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2.5. do 10.5. do 20:00

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

Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na skle závodní kanceláře. Oficiální výsledky
budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického
svazu www.atletika.cz. Do krajského finále postupuje vítězné družstvo z okresních / obvodních kol v každé
kategorii. V krajském finále startuje zpravidla 8
družstev v každé kategorii. Počet startujících družstev v krajském finále lze doplnit o další družstva
s nejvyšším bodovým ziskem.

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

Mladší kategorie budou 12.5.2021 v Benešově.

Další informace

Časový pořad

Čas Disciplíny

09:00 60 m Žci  výška Žky  

09:30 dálka Žci  koule 3kg Žky  

10:00 60 m Žky  

10:30 výška Žci  dálka Žky  koule 4kg Žci  

11:00 1500 m Žci  

11:30 800 m Žky  

12:00 4x60 m Žci  

12:30 4x60 m Žky  

12:50 Vyhlášení výseldků   

středa, 11.5.2022

Větroměr běhy:
Větroměr dálka:

NE
NE




