OKRESNÍ KOLO – OKRES TŘEBÍČ

ŠTAFETOVÝ POHÁR A ATLETICKÝ TROJBOJ

ohar.cz

Termín:
Místo:
Ředitel závodu:

V úterý 2. května 2017
Třebíč, stadion TJ Spartak Třebíč, spolek
Petr VELEBA

Trojboj:

Závodí osmičlenná smíšená družstva složená z žáků ze stejné školy.
Kategorie I.: 2. a 3. třída (2 chlapci a 2 dívky), 2007 – 2010
Kategorie II.: 4. a 5. třída (2 chlapci a 2 dívky), 2005 - 2007
Disciplíny: 50 m, skok do dálky (měří se z místa odrazu), hod kriketovým
míčkem.
Ve skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem má každý závodník 3 pokusy.
Závod se boduje podle umístění v jednotlivých disciplínách. Do výsledku
družstva se počítá součet umístění všech osmi závodníků. Při stejném
bodovém součtu získá lepší umístění družstvo, jehož poslední závodník
dosáhl lepšího celkového pořadí.

Přihlášky trojboj:
Odměny:

posílejte na email petr.veleba@seznam.cz do pátku 28. dubna do 14 hodin.
První tři školy v absolutním pořadí obdrží diplomy a medaile. Každý závodník navíc
dostane malý dárek.

Cestovné:

Družstva startují na náklady školy.

Na poradu vezměte soupisky AŠSK potvrzené ředitelem školy!
Na každou soutěž zvlášť !!!

Štafetový pohár:
Přihlášky štafety:

Systém soutěže:

Postup:

Odměny:
Cestovné:

smíšené štafety dívek a chlapců z 1. – 5. tříd podle vypsaných kategorií v závodech na
8x100m a 8x200m.
na webu www.stafetovypohar.cz, zde škola v přihlašovacím formuláři přihlásí svojí
štafetu do okresního kola. Do okresního kola bude zařazeno maximálně 15 ZŠ!!
Uzávěrka přihlášek je do 28. dubna 2017.
Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.
U štafety 8x200 m A a 8x200 m B se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů
rozhoduje čas ve štafetě 8x200 m.
Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí.
První dvě školy postupují do krajského kola + další školy podle nejrychlejších časů
z okresních kol do konečného počtu 15 škol na krajském kole.
Soutěž v trojboji je nepostupová.
První tři školy v absolutním pořadí obdrží diplomy, medaile a poháry. Každý závodník
navíc dostane malý dárek.
Družstva startují na náklady školy.

Časový program
8.00 – 8.30 prezentace
8.30 porada vedoucích
9.00
9.30

start závodu 8x100m 1. – 3. třídy
start závodu 8x100m 4. – 5. třídy
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míček 2. a 3. třída H
dálka 2. a 3. třída D
míček 4. a 5. třída H
dálka 4. a 5. třída D
míček 2. a 3. třída D
dálka 2. a 3. třída H
míček 4. a 5. třída D
dálka 4. a 5. třída H

12.00 start závodu 8x200m A + 8x200m B
12,30 Vyhlášení výsledků
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový program podle počtu přihlášených závodníků.

Petr Veleba

Josef Vomela

ředitel závodu

předseda oddílu

