
 

 

ZŠ a MŠ VYŠKOV, LETNÍ POLE ve spolupráci s ATLETICKÝM KLUBEM AHA VYŠKOV, z. s. 

pořádají 

VELKOU CENU ZŠ a MŠ VYŠKOV, LETNÍ POLE A MĚSTA VYŠKOV 
ve vrhu koulí a skoku dalekém 

  
Den závodu:  úterý 11. 4. 2017 od 8.00 hod.  

 

Místo závodu:  sportovní areál ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole 

 
Činovníci  závodu ředitel závodu:  Mgr. Jiří Němeček 

 

    hlavní rozhodčí:  Antonín Zabloudil  

 

                                    prezentace:   Ing. Karel Borovec  

 

Startují: chlapci a dívky  - 5. -  6. -  7. tříd (mladší žactvo 2004 - 2005) a 8. - 9. třídy (starší 

žactvo 2002 – 03) a dorostenci/ky 9. třídy (00 - 01) - soutěž bude probíhat podle 

atletických pravidel ČAS 

 

Disciplíny:  vrh koulí a skok daleký  

 

Startovné:                  závodníci, kteří nejsou žáky ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole a členy AK AHA 

Vyškov zaplatí startovné 50 Kč (nezávisle na počtu disciplín)  

 

Přihlášky:                   atletické oddíly přihlašují své závodníky přes webovou stránku ČAS 

www.atletika.cz od středy 5. 4. do pondělí 10. 4. 2017 do 18.00 hod. 

Neregistrované závodníky zasílají školy, oddíly do pátku 7. 4. 2017 do  

14.00 hod. na email: j.nemecek@zsletnipole.cz  

                              

Ceny:                          první tři v každé kategorii budou odměněni diplomy (slavnostní vyhlášení 

vítězů jednotlivých kategorií proběhne po  ukončení závodu dané kategorie) 

Časový pořad:             

8.00 hod. – prezentace mladších žákyň/ žáků   

 

8.10 hod. - 10.45 hod. - závod mladších žákyň/ žáků  
 (soutěž zahájí dívky skokem dalekým a chlapci vrhem koulí -  po ukončení skoku 

a vrhu se disciplíny prohodí) 

 

11.00 hod.  – prezentace starších žáků + žákyň + dorostenců/nek 

 

11.10 hod. - 13.15 hod – závod starších žáků + žákyň + dorostenců/nek  

(soutěž zahájí dívky skokem dalekým a chlapci vrhem koulí - po ukončení skoku a 

vrhu se disciplíny prohodí) 

 

Tech. upozornění:  Závodí se na umělém povrchu, kde jsou povoleny 6 mm. hřeby.  Mladší žákyně 

budou vrhat 2 kg koulí. 

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!!! 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny časového pořadu podle počtu přihlášených závodníků!!!! 

Internetové stránky:           www.zsletnipole.cz                ♥      www.ahavyskov.cz                 
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