PROPOZICE
MEZIKRAJOVÉHO UTKÁNÍ
DRUŽSTEV
MLADŠÍHO ŽACTVA
2014

POŘADATEL:

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub AK Olomouc.

DATUM:

3. skupina – neděle 22.6.2014

MÍSTO:

Olomouc - atletický areál TJ Lokomotiva na třídě 17. listopadu.

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI
Řídící pracovník
Ředitel závodů
Hlavní rozhodčí

Milan Čečman
Mgr. Miroslav Hrabal
PaedDr. Radko Zavřel

ROZDĚLENÍ DO SKUPIN: 3. skupina – Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský,
Vysočina
STARTUJÍ:

Krajské výběry mladších žáků a žákyň, roč. Nar. 2001 - 2003

DISCIPLÍNY:

Mladší žáci: 60 m, 300 m, 1000 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3 kg, míček
Mladší žákyně: 60 m, 300 m, 600 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg, míček
Společná disciplína: štafeta 8x100m ( 4 dívky, 4 hoši)

PŘIHLÁŠKY: E - mailem na pořadatele ve formátu předepsané tabulky v programu Excel
viz příloha propozic do 18.6.2014. Případné změny v den závodu v závodní
kanceláři. email: info@atletikaolomouc.cz
OMEZENÍ STARTŮ:
Start povolen pouze ve dvou individuálních disciplínách a štafetě (není
povolen start na dvou tratích 300m a delších). Počet členů v družstvu je
max. 20 mladších žáků a 20 mladších žákyň. V každé individuální disciplíně
mohou z družstva nastoupit max. 3 závodníci.
HODNOCENÍ:
Platí pro skupinu 3
V každé disciplíně boduje prvních 8 závodníků systémem 11-9-7-6-5-4-3-2-1 b.
Při vzájemné bodové shodě v soutěži družstev rozhoduje větší počet umístění na
prvních místech, (resp. dalších umístění) v individuálních startech.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ:
Z družstva se započítávají pouze dva nejlepší výkony.
Body v běhu na 60m získávají závodníci dle pořadí ve finálových bězích.
V ostatních bězích včetně běhů překážkových a štafet se pořadí stanoví podle
dosažených časů ze všech běhů.
Body za umístění ve smíšené štafetě se připočítávají, jak družstvu hochů tak i dívek.
Bodování ve skupině 3:
10 - 8 – 6 – 4 – 2.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Základní výšky u skoku vysokého a jejich postupné zvyšování budou navrženy ŘP při
technické poradě před závodem.
Každý závodník má v ostatních technických disciplínách 4 pokusy.
Smíšená štafeta vybíhá z polovysokého startu z distancí na 800 m. První členové
štafety běží v drahách. Po první předávce následuje seběh. Další předávky od
mantinelu. Předávkové území vyznačeno barevnou páskou. (viz 1. dráha 4x100m).
Volba obsazení jednotlivých úseků smíšené štafety je v kompetenci vedoucích
družstev. Družstvo může postavit max. 2 štafety. Započítává se čas lepší.
TITULY A CENY:
Každé družstvo obdrží za umístění v celkovém pořadí (společně mladší žáci a mladší
žákyně) pohár a diplom. Členové krajských družstev, která se umístí na 1. – 3. místě
obdrží i medaile. První tři družstva v kategorii mladších žáků a mladších žákyň obdrží
diplom a pohár. Všechny výše zmíněné ceny dodá Český atletický svaz pořadatelům
závodu.

Časový pořad
10.00

Technická porada

11.00

60 m př. ŽCI

11.15

60 m př. ŽKY

11.30

60 m R ŽCI

11.45

60 m R ŽKY

12.00

1000m ŽCI

12.15

600 m ŽKY

12.30

60 m F ŽCI

12.40

60 m F ŽKY

13.00

300 m ŽCI

13.20

300 m ŽKY

13.45

smíšená štafeta 8x100 m

14.00

Slavnostní vyhlášení

výška ŽCI

koule ŽKY

dálka ŽKY

míček ŽCI

výška ŽKY

míček ŽKY

dálka ŽCI

koule ŽCI

