Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu

PROPOZICE
KRAJSKÉHO FINÁLE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
XXXIX. ROČNÍKU POHÁRU ROZHLASU S ČESKOU SPOŘITELNOU 2007
Sportovní soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Českého rozhlasu, Českého atletického svazu
a Asociace školních sportovních klubů ČR
POŘADATEL
Na základě pověření Středočeského krajského úřadu technicky zajišťuje atletický oddíl
TJ Slavoj Stará Boleslav a Městský dům dětí a mládeže Čelákovice
DATUM
Středa 6.června 2007
MÍSTO
Atletické středisko Emila Zátopka, stadion Houštka, Stará Boleslav
VEDOUCÍ ČINNOVNÍCI
Ředitel závodů
Hlavní rozhodčí
Kancelář
Krajský garant

Jiří Kreuter
Květa Hájková
Eva Bukačová
Karel Ptáček

/ mobil 723 243 758 /
/ tel. 326 991 217 /
/ mobil 604 579 362 /

PŘIHLÁŠKY
Zasílají vedoucí na přiložených formulářích nejpozději do 31.května 2007 na adresu
Městský dům dětí a mládeže,Havlíčkova 691,250 88 Čelákovice, tel. 326 991 217
e-mail : bukacka@seznam.cz nebo FAX 326 995 959. Soupiska je potvrzena ředitelstvím
školy.
Na nezaslané soupisky do uvedeného data nebude při vlastních závodech reflektováno a
družstva nebudou připuštěna do soutěže z organizačních důvodů. Změny se mohou
provádět do 9.00 hodin v místě konání závodů !!!
Z organizačních důvodů žádá pořadatel vedoucí všech zúčastněných družstev o včasné
naplánování příjezdu na stadion. Pozdní příjezdy a dodatečné úpravy výrazně ovlivňují
vlastní přípravu startovních listin pro jednotlivé disciplíny.
STARTUJÍ
Starší žactvo – r.nar.1991 – 1993 – osmá a devátá třída ZŠ
Mladší žactvo – r.nar.1993 – 1995 – šestá a sedmá třída
U osmiletých gymnázií startují závodníci v rozsahu docházky ZŠ, tj. primy – kvarty, u
šestiletých gymnázií prima – sekunda. Členy družstva mohou být pouze žáci jedné školy.
V každé věkové kategorii startují vítězná družstva z okresních kol Středočeského kraje.

SETKÁNÍ VÍTĚZŮ POHÁRU ROZHLASU
Se uskuteční v úterý 26.června a zúčastní se jej absolutní vítězové jednotlivých kategorií
podle počtu dosažených bodů v krajských finále a vítězové všech čtyř kategorií ze čtyř
oblastních finále sportovních tříd.
ZDRAVOTNÍ VYŠETŘENÍ
Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škol a je třeba vzít s sebou kartičku
pojištěnce pro každého účastníka.
CESTOVNÉ : Bude hrazeno z rozpočtu KÚ STČ po předložení patřičných dokladů /
platné jízdenky nebo výpis ceny cestovného z internetu potvrzený ředitelstvím ZŠ/
DISCIPLÍNY
Starší žáci
: 60m,1.500m,výška, dálka, koule 4kg, 4 x 60m
Starší žáčky : 60m, 800m, výška, dálka, koule 3kg, 4 x 60m
Mladší žáci : 60m,1.000m, výška, dálka, míček, 4 x 60m
Mladší žákyně : 60m, 600m, výška, dálka, míček, 4 x 60m
ZÁKLADNÍ VÝŠKY a postupné zvyšování
Starší žáci
Starší žačky
Mladší žáci
Mladší žačky

: 145, 150, 155, 160, 163, 166, 169, 172, 175 a dále po 2 cm
: 125, 130, 135, 140, 143, 146, 149, 152, 155, a dále po 2 cm
: 130, 135, 140, 145, 148, 151, 154, 157, 160, a dále po 2 cm
: 120, 125, 130, 135, 138, 141, 144, 147, 150, a dále po 2 cm

POKUSY V TECHNICKÝCH DISCIPLÍNÁCH
Všichni závodníci mají ve skoku dalekém, vrhu koulí a v hodu kriketovým míčkem 3
soutěžní pokusy a 8 nejlepších potom ještě další 3 finálové pokusy. Po skončení finálové
soutěže se obodují nejlepší dosažené výkony startujících závodníků.
OMEZENÍ STARTŮ
Závodník může startovat max. ve 2 disciplínách a štafetě. Družstvo tvoří max.12 závodníků.
Za družstvo mohou startovat 3 závodníci v disciplíně, když nejlepší dva bodují.
STADION
Na povrchu dráhy a sektorech je položena umělá hmota POLYTAN „M“, na tretrách lze
použít hřeby a max.délce 6 mm.
Soutěže ve skoku vysokém a dalekém budou probíhat současně na dvou sektorech dle
časového programu.

ŠATNY
Pro účastníky jsou k dispozici v omezené míře pouze na převlečení.
POZOR – nenechávat v šatně cenné věci – pořadatel neručí za zcizení
OBČERSTVENÍ
V kiosku na stadionu a v restauraci na tenisových kurtech cca 200m od stadionu.
ČASOVÝ POŘAD
9,30 Upřesnění soupisek v kanceláři v domu v cíli
10,00 60m

Ml.žáci

10,15
10,30
10,45
11,00
11,15
11,30

60m
60m
60m
800m
1.500m
1.000m

Ml.žačky
St.žáci
St.žačky
St.žačky
St.žáci
Ml..žáci

11,45
12,30
12,45
13,00
13,15

600m Ml.žačky
4 x 60m St.žačky
4 x 60m St.žáci
4 x 60m Ml.žáci
4 x 60m Ml.žačky

Skok vysoký St.žáci + žačky
Skok daleký Ml.žáci + žačky

Kriket Ml.žačky
Koule St.žáci

Skok vysoký Ml.žáci + žačky
Skok daleký St.žáci + žačky

Kriket Ml.žáci
Koule st.žáčky

13,45 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Jiří K R E U T E R
ředitel závodu

Eva B U K A Č O V Á
MDDM Čelákovice

