
 

 

 

 

 

 

KKRRAAJJSSKKÁÁ  SSOOUUTTĚĚŽŽ  DDRRUUŽŽSSTTEEVV  OODDDDÍÍLLOOVVÝÝCCHH  PPŘŘÍÍPPRRAAVVEEKK     
1. KOLO - YETTIHO SUMMER GAMES 

Závody se uskuteční za částečné finanční podpory Českého atletického svazu 

Pořadatel:    Atletický oddíl TJ Šumperk, z.s. 

Místo:    Tyršův stadion – Žerotínova 55, 78701, Šumperk 

Datum:    18. květen 2017 

Porada vedoucích:   V tribuně stadionu v cca 14,30 hod. 

Závodní kancelář:   Otevřena od 13,30 hod v tribuně nad cílem 

Šatny:    Hala TJ slouží jen k převlečení, za ztráty pořadatel neručí. 

Přihlášky:  Seznamy možných startujících zasílejte v excelu do 16. května.   

Soupis startů do 18,00hod den před závodem! 

Občerstvení:  Bude otevřen bufet a restaurace na stadionu s běžným občerstvením. 

Discipliny:  

60m, dálka, míček, dívky 600m/hoši 800m, štafeta 4x60m, doplňkové disciplíny (viz. Rozpis 

kol) – budou  také v systému soutěže.  

 

Časový pořad 2013  

15:00 4x60m D   Doplňkové disciplíny – v průběhu celé soutěže 

15:10 4x60m H   Míček D 

15:20 60m D  Dálka H        

16:20 60m H  Dálka D Míček H  

16:30       

16:50 600m D 

17:00 800m H 

Časový pořad je pouze orientační, pořadatel jej může upravit dle místních podmínek 
 
Doplňkové disciplíny „Hod medicinbalem“ a „Skok z místa“ 
 
Startují:  

Žáci a žákyně ročníků 2006, 2007, 2008, pokud nestartují v družstvech mladšího či dokonce 

staršího žactva v KPD v roce 2017. Do soutěže nebudou připouštěni mimo soutěž jiné ročníky 

než výše uvedené. 

 

Omezení: 

V technických disciplínách pouze 3 pokusy, v dálce od místa odrazu! Jeden závodník smí 

startovat max. ve 3 disciplínách, včetně disciplín doplňkových. V jedné disciplíně, mimo skoku 

dalekého, není omezen počet závodníků. Ve skoku dalekém může nastoupit maximálně 10 dětí 

z jednoho družstva. Podle místních podmínek a při účasti více jak 30 účastníků může pořadatel 

omezit u skoku dalekého počet pokusů na 2. 

 

Bodování: 

Boduje prvních 10 v každé disciplíně: 11, 9,8,…,1 
 
Garanti závodu: 

Ředitel závodu – Tomáš Vykydal 

Hlavní rozhodčí – Jarmila Hynková 
 
Kontakt - Tomáš Vykydal email: Tom.Vykydal@seznam.cz  tel. 777 582 996 

mailto:Tom.Vykydal@seznam.cz

