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Startují

Technická ustanovení
Bodování štafet 4x 200 m podle tabulky pro běh na 800 metrů mužů / žen1.
Bodování 800 m dívek a 1500 m chlapců dle vícebojařů.2.
Ve skoku dalekém a vrhu koulí mají všichni závodníci ve všech kolech 4 pokusy.3.
Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje ve všech kolech po celou dobu soutěže o 4 cm.4.
Při rovnosti bodů dvou nebo více družstev se pořadí určuje dle pravidel pro víceboje (č. 200, odst.
13)

5.

Týmy jsou tvořeny maximálně 12 chlapci nebo dívkami + 1 osoba doprovodu.

Týmy tvoří dívky a chlapci, studenti 1. – 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií kvinta až oktáva,
narození v letech 2003 – 2007. Střední školy jsou gymnázia, SOŠ, SOU, ISŠ... Startovat nemohou studenti
sportovních gymnázií.

Týmy jsou tvořeny maximálně 12 chlapci nebo dívkami + 1 osoba doprovodu.

Týmy tvoří dívky a chlapci, studenti 1. – 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií kvinta až oktáva,
narození v letech 2003 – 2007. Střední školy jsou gymnázia, SOŠ, SOU, ISŠ... Startovat nemohou studenti
sportovních gymnázií 

Okresní kolo SAP - Benešov

Soutěže

Měřící zařízení

Cílová kamera:
Větroměr běhy:

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
NE
NE

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Chlapci 2003-2007
Dívky 2003-2007



Závodní kancelář je otevřena od 8:00 v den konání.
Závodní kancelář

Přihlášky
Podávají školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 20.9.2022 20:00.

Vítězná družstva okresních kol postupují do krajského finále, které bude 5.10.2022 v Kolíně. 14 vítězů z KF
+ 2 s nejvyšším součtem bodů ze všech účastníků KF postoupí do Republikového finále.

Další informace

Časový pořad

Čas Disciplíny

09:00 60 m Dci  výška Dci  dálka Dky  koule 5kg Dci  

09:20 60 m Dky  

10:00 1500 m Dci  

10:30 800 m Dky  výška Dky  dálka Dci  koule 3kg Dky  

10:50 400 m Dci  

11:15 200 m Dky  

11:40 4x200 m Dci  

12:00 4x200 m Dky  

12:20 Vyhlášení výsledků   

středa, 21.9.2022

Větroměr dálka: NE




