
POHÁR ROZHLASU 2015 
s Českou spořitelnou 
 

Propozice krajského kola Třebíč 
 
Pořadatel: Atletický oddíl TJ Spartak Třebíč, Český atletický svaz Vysočina, AŠSK Třebíč, 

ZŠ Třebíč, Benešova a ZŠ Okříšky. 
Termín: Úterý 19.5.2015 v 9 hodin. 
Místo:  Atletický stadion TJ Spartak Třebíč. 
Startují: Starší žáci a žákyně – žáci 2. stupně ZŠ, ročník narození 1998 – 2001 
  Mladší žáci a žákyně – žáci 2. stupně ZŠ, ročník 2001 – 2003 
  Žáci musí startovat ve stejné kategorii v jaké startovali v okresním kole! 
Disciplíny: Starší žáci – 60 m, 1 500 m, dálka, výška, koule (4 kg), 4 x 60 m 
  Starší žákyně – 60 m, 800 m, dálka, výška, koule (3 kg), 4 x 60 m 
  Mladší žáci – 60 m, 1 000 m, dálka, výška, míček, 4 x 60 m 
  Mladší žákyně – 60 m, 600 m, dálka, výška, míček, 4 x 60 m. 
Omezení: Závodník může startovat nanejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za  

družstvo mohou startovat tři závodníci v jedné disciplíně, z nichž dva  
nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků. V běhu na  
4 x 60 m mohou startovat dvě štafety, lepší boduje. Start závodníka je  
možný v jedné věkové kategorii na všech úrovních. 

Bodování: Boduje se pomoci počítačového programu. 
Ceny:  První tři družstva v každé kategorii obdrží diplomy a poháry. Nejlepší tři  

závodníci v každé disciplíně obdrží diplomy a medaile. 
Přihlášky: Vyplněné přihlášky školy pošlou školy do pátku 15.5.2015 e-mailem na 

přiloženém formuláři na adresu: fisera_vratislav@post.cz.  
Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel!!! 
Na závody přivezte potvrzené soupisky ředitelem školy. 
Změny v sestavě můžete posílat do pondělí 18.5. do 16 hodin.  
Příspěvek na dopravu bude poskytnut podle tabulek AŠSK. 

Rozhodčí: Z řad učitelů doprovázející žáky. 

Prezentace: V den závodů do 815 hodin. 
Ostatní: Za zdravotní způsobilost startujícího závodníka ručí škola. 

Nenechávejte si cenné věci v šatnách. Závodění v tretrách s maximální délkou 
hřebíků 9 mm! Nechoďte v tretrách v budově. Zákaz závodění v kopačkách. 

  Na stadionu budou pouze závodníci, kterým probíhá jejich disciplína.  
Ostatní sledují závody z tribuny. 

 
     Karel Janík    Josef Vomela  Vratislav Fišera 
    AŠSK Třebíč   hlavní rozhodčí   ředitel závodu 
 
 
 
 

 



 
ČASOVÝ POŘAD 
 
09:00 60m     Hml  dálka Dml  výška Dml  koule Hst 

09:15 60m     Dml 

09:30 60m     Hst 

09:45 60m     Dst  dálka Hml  výška Hst  koule Dst 

10:30 600m   Dml  dálka Dst  výška Hml  míček Dml 

10:45 800m   Dst 

11:00 1000m Hml 

11:15 1500m Hst  dálka Hst  výška Dst  míček Hml 

12:00 4x60m Hml    

12:10 4x60m Dml 

12:20 4x60m Hst 

12:30 4x60m Dst 

13:00 vyhlášení výsledků 
 
základní výšky: 
mladší žáci   115 cm 
starší žáci   125 cm 
mladší žákyně  110 cm 
starší žákyně  120 cm  
zvyšováni   po 4 cm 
 

 
 
 


