
    TYP SOUTĚŽE C  

VÁNOČNÍ LAŤKA VE SKOKU VYSOKÉM 2017 

pro 2. stupeň ZŠ +odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

Termín:   čtvrtek – 7. 12. 2017   

Místo:    Tyršův stadion Opava 

Kategorie:   mladší:  III. kategorie starší: IV. kategorie viz prezence 

Ředitel soutěže:  Jaromír Korbel, učitel TV ZŠ Englišova 

Základní výška:   ml.: chlapci 115-125 dál po 5cm  st.: chlapci 130-140 dál po 5cm 

   ml.: dívky 105 -115 dál po 5cm    st.: dívky 110-120 dál po 5cm  

Prezence:  8 : 00 hodin – III. kategorie H, D rok nar. 2004 - 2006    

11: 00 hodin – IV. kategorie H, D rok nar. 2001 – 2004 

Podmínky účasti:  V každé kategorii startují čtyřčlenná školní družstva. Družstva mohou 

nastoupit s menším počtem závodníků. 

 Pro účast družstva je nutné splnit tyto podmínky: 

1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy. 

2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy. 

3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené 

kategorie. 

4. Vedoucí družstva předloží soupisku potvrzenou ředitelstvím školy.  

 5. Vysílající organizace ručí za zdravotní stav závodníků. 

Pravidla: Soutěží se podle pravidel ČAS a Všeobecných podmínek AŠSK. 

Přihlášky: Přihlášky s uvedením jména, příjmení, rok narození, kategorie zasílejte: 

korbel@opava.cz  do 5. 12. 2017. Později zaslané přihlášky nebudou 

brány na zřetel. Změnu lze provést v den soutěže pouze u poloviny 

závodníků či závodnic. 

Jízdné:  Hrazeno jen na základě doložených jízdenek. Využijte všech možných 

slev! Nahlaste, prosím, kolik budete platit za jízdné do 1. 12. 2017. 

Raději nahlaste méně, poněvadž to již musím zpracovat do účtování. 

Děkuji předem. Jinak nebude proplaceno. 

Účastnický poplatek: 50,- Kč á osoba pro nečleny AŠSK 

Ceny: Vítězná družstva obdrží diplomy a medaile. 

Hodnocení:  Vítězí družstvo, které dosáhne nejvyššího součtu výkonů všech čtyř  

  závodníků či závodnic. Při rovnosti součtu dvou či více družstev 

  rozhodne nižší součet umístění jednotlivých závodníků. 

Poznámka:  Soutěž je zařazena do Velké ceny Opavy ZŠ v atletice.  

 Nelze připustit závodníky mimo soutěž (pouze ZŠ Englišova jako 

pořadatel má právo postavit B družstvo). 

Pojištění:  Účastníci akce nejsou pojištěni proti úrazům ani krádežím a ztrátám. 

Upozornění: Je nutné, aby závodníci, diváci i učitelé (doprovod) měli přezůvky. 

Všichni účastníci soutěže musí respektovat nařízení správce Tyršova 

stadionu (přezutí, svačina a pití se nesmí nosit do tělocvičny 

Zpracoval: Petr Mička, předseda OR AŠSK Opava 
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