Dům dětí a mládeže,17.listopadu 905,570 01 Litomyšl,oddělení tělovýchovy
telefon 461 615 270, e – mail: drobny.libor@seznam.cz

Oblastní kolo žákovské soutěže v atletice
49.ročník Poháru rozhlasu 2017 s Českou spořitelnou
Pořadatel :

Dům dětí a mládeže Litomyšl
TJ Jiskra Litomyšl – oddíl atletiky
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola
Termín :
čtvrtek 4.5.2017 - 13,00 hodin
Místo :
Litomyšl – stadion TJ Jiskra /vedle koupaliště/
Přihlášky :
nejpozději do 28.4.2017 jmenovitě nahlásit telefonicky nebo e-mailem
Soupisky :
podmínkou startu je předložená soupiska družstva, která bude potvrzena
ředitelstvím školy
Šatny :
na tribuně stadionu
Informace :
Libor Drobný – DDM Litomyšl
Startují:
žactvo ZŠ a víceletých gymnázií odděleně v kategoriích:
a/ mladší žáci a žákyně /kategorie III./: 2003,2004,2005
b/ starší žáci a žákyně /kategorie IV./: 2000,2001,2002,2003
Žáci/žákyně 8.tříd, ročník 2003, nemůžou být nominováni za 7.třídu,
tzn. mladší kategorii (mladší žáky/mladší žákyně).
Systém soutěže : do okresního kola bude pozváno ze všech oblastí 6 nejlepších družstev škol
v každé kategorii na základě výsledků z oblastních kol
Podmínky účasti :přihlášená škola zajistí pedagogický doprovod, který bude zodpovídat
za kázeň a bezpečnost žáků školy při soutěži, škola zodpovídá za zdravotní
způsobilost žáků zúčastnit se soutěže
Disciplíny:
mladší žáci:
60 m,1000 m, 4x60 m,dálka,výška,míček
mladší žákyně: 60 m,600 m,4x60 m,dálka,výška,míček
starší žáci:
60 m, 1500 m,4x60 m,dálka,výška,koule
starší žákyně: 60 m, 800 m,4x60 m,dálka,výška,koule
Omezení soutěže: závodník může startovat nejvýše ve 2 disciplínách a štafetě. Za družstvo
mohou startovat 3 závodníci v jedné disciplíně, z nichž 2 nejlepší bodují.
Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků /závodnic/ stejné školy. V běhu
4x60 m mohou startovat 2 štafety za družstvo, boduje 1 lepší štafeta.
Start závodníka je možný jen v jedné věkové kategorii.
Bodování:
podle bodovacích tabulek. Vítězné družstvo s nejvyšším počtem bodů ze
všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším
počtu disciplín vyšší počet bodů.
Úbor :
soutěžící nastoupí k soutěži ve sportovním oblečení, tretry jsou povoleny
Ceny :
první tři družstva obdrží diplomy
Různé :
pořadatel si vyhrazuje právo, že v případě nutnosti upraví podmínky
soutěže
Josef Štefl v.r.
ředitel DDM
Litomyšl
Petr Doseděl v.r.
TJ Jiskra Litomyšl
oddíl lehké atletiky

Libor Drobný
vedoucí oddělení TVS
DDM Litomyšl
Miloslav Pečinka v.r.
VOŠ a SPgŠ
Litomyšl

