XXXXVI. ročník POHÁRU ROZHLASU 2014
S ČESKOU SPOŘITELNOU
republikové finále
pro mladší a starší žactvo.
Sportovní soutěž Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, Českého rozhlasu, Českého
atletického svazu a Asociace školních sportovních klubů ČR

Pohár rozhlasu je oblíbená sportovní soutěž, která vytváří a udržuje atletické tradice na školách a
získává chlapce a děvčata k pravidelnému aktivnímu sportování.
Pořadatel:

AK Škoda Plzeň

Datum:

Úterý 3. června 2014

Místo:

Městský stadion Plzeň, Vejprnická 36, Plzeň-Skvrňany

Organizační výbor:

Ředitel závodu – Mgr. Jakub Ryba
Hlavní rozhodčí – Mgr. Erna Linhartová
Závodní kancelář – Vladimír Bartůněk
Technický ředitel – Ing. Pavel Kovalský

Startují:

Do republikového finále postupuje 6 vítězných družstev z KF v každé
kategorii s nejvyšším počtem bodů a další 2 družstva v každé kategorii s
nejvyšším počtem bodů z KF bez ohledu na pořadí.
V republikovém finále tedy startuje 8 družstev v každé kategorii.

Kategorie:

1. starší žáci, starší žákyně – ročník narození 2000, 1999, 1998 a 1997
2. ZŠ 2. stupeň (6. – 9. třída + odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
(obě tyto podmínky musí být splněny současně)
3. mladší žáci, mladší žákyně – ročník narození 2002, 2001 a 2000
4. ZŠ 2. stupeň (6. – 9. třída + odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
(obě tyto podmínky musí být splněny současně)

Členy družstva mohou být pouze žáci jedné školy. Start závodníka je možný jen v jedné kategorii na
všech úrovních soutěže. Družstvo tvoří 10 závodníků / závodnic a 2 členové doprovodu!

Disciplíny:

Starší žáci:

60m, 1500m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí
4kg, štafeta 4x60m

Starší žákyně:

60m, 800m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3kg,
štafeta 4x60m

Mladší žáci:

60m, 1000m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem
150g, štafeta 4x60m

Mladší žákyně:

60m, 600m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem
150g, štafeta 4x60m

Přihlášky:

Předběžné přihlášky zasílejte do 27. 5. 2014 na email: ryba@sgpilsen.cz,
(tel. 721 912 480). Jen v souboru MS exel „vzor přihlášky“, který najdete
na www.poharrozhlasu.cz .
Upřesněné přihlášky zašlete do 31. 5. 2014. Případné změny nahlaste v den
závodu v závodní kanceláři od 9:00 do 9:30 hod.

Ubytování:

Požadavky na ubytování zašlete do 27.
skplz@seznam.cz, tel.725 306 900 (p. Bartůněk)

Doklady pro start:

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím
školy (kontroluje pořadatel). Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data
narození a třídu u všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících
závodníků ručí škola.

Omezení startu:

Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za
družstvo mohou startovat 3 závodníci / závodnice v jedné disciplíně,
z nichž 2 nejlepší bodují. V běhu na 4x60m mohou startovat za družstvo 2
štafety, boduje lepší štafeta.

5.

2014

na

e-mail

Sportovně technické pokyny:
Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. V RF mají všichni
závodníci a závodnice ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým
míčkem 4 soutěžní pokusy. Ve skoku vysokém se po celou dobu soutěže
zvyšuje po 4 cm.
Bodování:

Boduje se pomocí počítačového programu Atletická kancelář. Vítězí
družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů
vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín větší počet bodů.

Odměny:

Všichni účastníci závodu obdrží pamětní list. Všechna družstva budou
oceněna diplomem. Vítězná družstva získají pohár. Družstva na 1. – 3.
místě získají pohár a medaile. Oceněn bude rovněž nejlepší individuální
výkon v každé kategorii. Vyhlášení výsledků začne probíhat ihned po
skončení poslední disciplíny. Závěrečného vyhlašování se musí
zúčastnit všechna družstva.

ČASOVÝ POŘAD REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRU
ROZHLASU
9:00 – 9:30 Upřesnění sestav
9:30

Porada vedoucích

10:00

Slavnostní zahájení

10:30

11:00

60m ML D

11:15

60m ST D

11:30

dálka ML H

míček ML D

výška ST H

koule ST D

dálka ML D
výška ST D

12:00

60m ST H

12:15

60m ML H

12:30

13:30

800m ST D

výška ML D

koule ST H

dálka ST D

míček ML H

dálka ST H
výška ML H

13:45

600m ML D

14:00

1500m ST H

14:15

1000m ML H

14:40

4x 60m ST D

14:45

4x 60m ML D

14:50

4x 60m ST H

14:55

4x 60m ML H

INFORMACE PRO DRUŽSTVA
Prezentace:
1.

2.

Ubytovaná družstva:
Pondělí 2. 6. 2014 v době od 18:00 do 20:00 hod.
Domov mládeže SOU Elektrotechnické, 100m od místa závodu
Ostatní družstva:
Úterý 3. 6. 2014 v době od 8:30 do 9:30 hod.
Atletický stadion města Plzně

Startovní čísla:

Budou přidělena jednotlivým družstvům při prezentaci v závodní kanceláři

Porada vedoucích:

3. 6. 2014 v 9:30 hod. v zasedací místnosti v 1. patře stadionu

Ubytování:

Domov mládeže SOU Elektrotechnické , ulice Vejprnická 56, Plzeň

Stravování:

Pořadatel zajišťuje večeři a snídani (pro družstva, která budou mít
zamluvena nocleh). Oběd bude ve formě balíčku pro všechny účastníky
závodu + vedoucí družstev. Pitný režim bude zajištěn. Každý účastník obdrží
1,0 l nápoje. Balíček si na cestu vedoucí družstev vyzvednou mezi 12:00 a
13:00 hod. na pokyn pořadatele.

Cestovné:

Pořadatel neproplácí startujícím družstvům dopravu (cestovné).

Další ustanovení:

Šatny v tribuně stadionu jsou k dispozici pouze na převlečení.
Pořadatel neručí za případné ztráty.
Závodí se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu.
Občerstvení je zajištěno na stadionu / bufet.
Startovní čísla se nosí zásadně vpředu.
V běžeckých závodech nejsou rozběhy, pořadí se určuje podle dosažených
časů.
Nezdařené starty: první start se toleruje, při druhém chybném startu
následuje diskvalifikace provinilého závodníka.
4 pokusy v technických disciplínách (koule, dálka, míček).
Základní výšky:
 Mladší žáci – 124 cm
 Starší žáci – 140 cm
 Mladší žákyně – 120 cm
 Starší žákyně – 128 cm
Zvyšování po 4 cm.

Vyhlášení:

Družstva umístěná na 1. – 3. místě získávají pohár a medaile, všechna
družstva získají diplomy a všichni účastníci pamětní listy.

