Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Český Krumlov, Kategorie III
a IV

Pořadatel
Z pověření ČAS technicky zajišťuje ZŠ Kaplice¸ Školní 226¸ ZŠ Kaplice¸ Fantova 446
Datum
10.5.2018
Místo
Kaplice
Vedoucí činovníci
Vedoucí projektu
Ředitel závodu

Veronika Purmanová
Vladimír Kratochvíl

737569507

vpurmanova@atletika.cz
kratvl@seznam.cz

Časomíru zajišťuje

Pavel Průša

605503270

prusa@casomirapisek.cz

Startují
Kategorie III chlapci
Kategorie III děvčata
Kategorie IV chlapci
Kategorie IV děvčata

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2002 - 2004
ročníky 2002 - 2004

Soutěže
Kategorie IV chlapci

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

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 IV děvčata

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

Technická ustanovení

Pozor: Do kategorií jsou žáci zařazeni podle ročníku narození, žádný ročník mezi kategoriemi se
nepřekrývá!!!

Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Všichni závodníci /závodnice ve skoku dalekém, vrhu
koulí a hodu kriketovým míčkem mají 4 soutěžní pokusy.Soutěž ve skoku vysokém proběhne v hale
(nemáme venkovní doskočiště, nutná sálová obuv), po celou dobu soutěže se zvyšuje po 4 centimetrech,
základní výšky budou určeny podle výkonnosti na poradě vedoucích družstev před závody.
Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo můžou startovat 3 závodníci /
závodnice v jedné disciplíně" z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 10 závodníků/
závodnic na všech úrovních soutěže. V běhu na 4 x 60 m můžou startovat za družstvo dvě štafety, boduje
lepší štafeta.
Závodní kancelář

Prezence: 8:00 - 8:30 hodin v závodní kanceláři (vestibul sportovní haly).
Porada vedoucích: 8:30 - 8:45 hodin.
Zahájení: 8:50 hodin - nástup, 9:00 hodin (start prvních disciplín).
Přihlášky
Školy se přihlašují přes online přihlášku na webu www.poharrozhlasu.cz v sekci: Přihláška a to do
16:00 hodin 8.5.2018. Případné změny v přihláškách po uzavření on-line přihlášek provedeme v závodní
kanceláři v den závodu do 8:45 hodin.
Startovní čísla
Výdej bude probíhat od 8:00 ve vestibulu sportovní haly.Vedoucí družstev zde obdrží startovní čísla a další
instrukce. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní
čísla připevněno.
Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli . Oficiální výsledky budou
zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.
Časový pořad

čtvrtek, 10.5.2018
Čas

Disciplíny

09:00

4x60 m Žcm

09:15

4x60 m Žci

dálka Žcm

09:30

4x60 m Žkm

výška Žci

09:45

4x60 m Žky

výška Žkm

10:00

dálka Žky

koule 3kg Žky

10:10

60 m Žkm

10:25

60 m Žcm

10:40

60 m Žci

10:45

výška Žcm

10:55

60 m Žky

dálka Žkm

11:10

výška Žky

koule 4kg Žci

11:30

dálka Žci

11:40

1000 m Žcm

12:00

600 m Žkm

12:25

800 m Žky

12:45

1500 m Žci

kriket Žcm

kriket Žkm
koule 4kg Žci

Další informace
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 3 podmínky:
1 . Družstvo je složeno z žáků jedné školy
2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy
3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži
Všechny tři podmínky musí být splněny zároveň. Start závodníka je možný jen v jedné kategorii na všech
úrovních soutěže.
Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy. Soupiska obsahuje
příjmení, jména, data narození. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.
Rozhodčí: Rozhodčí z řad učitelů zajistí jako obvykle zúčastněné školy.
Doprava zajištěna dvěma autobusy dopravcem Railbus Český Krumlov a je pouze pro členy AŠSK.
Jeden autobus jede přímo do Kaplice, druhý autobus přes Velešín. Odjezd zpět - kolem 15 hodiny.

