
  

 

 

    

PROPOZICE 
 

 Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou 2017 
     49. ročník 

 

          OKRESNÍ KOLO - ŠUMPERK 
 

Pořadatelé:  OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, oddíl atletiky 
TJ Šumperk, Gymnázium Šumperk. 

Termín:   11. května 2017  

Místo:    Tyršův stadion, Žerotínova 55, Šumperk (tel. 583 21 30 03) 

Prezence:   7:45 – 8:45 upřesnění sestav, 9:00 zahájení prvních disciplín  

Přihlášky:   do 10. května online na stránkách http://www.poharrozhlasu.cz 

Případné změny na tom.vykydal@seznam.cz do 10.5. do 15:00. 

Ředitel soutěže:  Tomáš Vykydal, (tel. 777 582 996) 

Hlavní rozhodčí:  Jarmila Klimešová, oddíl atletiky TJ Šumperk  

Rozhodčí:   zajistí oddíl atletiky TJ Šumperk 

Zdrav. zajištění:  SZŠ Šumperk 

 

Různé:   závody proběhnou na umělém povrchu POLYTAN,  
proto je bezpodmínečně  
nutné, v případě použití treter, použít hřeby s maximální délkou 9 mm. 
Všichni účastníci musí mít s sebou kartu pojištěnce.  
 
Podrobnosti k soutěži na www.poharrozhlasu.cz 

 
 

http://www.poharrozhlasu.cz/
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Kategorie:  

 STARŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ – ročník narození 2003, 2002, 2001, 
2000, 8. - 9. ročník ZŠ nebo odpovídající ročníky víceletých 
gymnázií (obě podmínky musí být splněny současně). 

 MLADŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ – ročník narození 2005, 2004, 2003, 
6. - 7. ročník ZŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií 
(obě podmínky musí být splněny současně). 

Disciplíny:  

st. žáci: 60 m, 1500 m, výška, dálka, koule 4 kg, štafeta 4x60 m. 

st. žákyně: 60 m, 800 m, výška, dálka, koule 3 kg, štafeta 4x60m. 

ml. žáci: 60 m, 1000 m, výška, dálka, hod míčkem 150 g,  

štafeta 4 x 60 m  

 

ml. žákyně: 60 m, 600 m, výška, dálka, hod míčkem 150g,  

štafeta 4 x 60 m  

Technická ustanovení: 

Pravidla:  

 Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. 
 Všichni závodníci/závodnice mají ve vrhu koulí, skoku dalekém a 

hodu kriketovým míčkem 3 soutěžní pokusy. 
 Ve skoku vysokém se poprvé zvyšuje o 10 cm a poté po 5 cm. 

 

Omezení startů:  

 Každý žák může startovat maximálně ve dvou disciplínách a ve 
štafetě.  

 Za družstvo mohou startovat tři závodníci/závodnice v jedné 
disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. 

 Ve štafetě 4x60 m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje 
lepší.  

 Start závodníka je možný jen v jedné věkové kategorii. 



  

 

 

 

Bodování:  boduje se podle bodovacích tabulek z roku 2003 včetně vydání z roku 
1996,  

tabulky jsou vydány v tištěné podobě nebo umístěny na 
www.atletika.cz. 

Vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů ze všech disciplín. Při 
rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín 
větší počet bodů.  

 

Postup:   do krajského kola postupují první družstvo z každé kategorie,  

případně další družstva podle propozic vydaných pořadatelem 
krajského kola 

(Olomouc – 23. 5. 2017). 

Doklady pro start:  předložená soupiska družstva potvrzená ředitelem školy. Soupiska 
obsahuje jména, příjmení a úplná data narození. Za zdravotní 
způsobilost startujících závodníků ručí škola. 

Základní výšky  
ve skoku vysokém:  ml. žákyně 105, ml. žáci 110, st. žákyně 115, st. žáci 130cm. 

Časový pořad:  sled disciplín bude zahájen v 9:00 hodin. Pro každou kategorii bude 
rozhodující řazení disciplín. V den závodu bude orientační časový 
pořad vyvěšen. Předpokládané ukončení závodů je ve 14 hodin. 

Šatny:  budou k dispozici (velká hala Tyršova stadionu – suterén) POUZE NA 
PŘEVLÉKÁNÍ! Pořadatel neručí za případné ztráty věcí, oblečení 
nebo cenností. Doporučujeme, aby žáci přijeli již ve sportovním 
oblečení. Počítejte i s nepříznivým počasím. 

Upozornění:  Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v organizaci okresního kola 
včetně tohoto rozpisu. 

Prosíme učitele, kteří budou děti doprovázet, 
aby nám pomohli udržet kázeň po celou dobu závodu. 

 

Mgr. Tomáš Vykydal, ředitel závodu 


