PROPOZICE
KRAJSKÉHO FINÁLE STěEDOýESKÉHO KRAJE
XXXXI. ROýNÍKU POHÁRU ROZHLASU S ýESKOU SPOěITELNOU 2009
Sportovní soutČže Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy ýR
ýeského rozhlasu, ýeského atletického svazu
a Asociace školních sportovních klubĤ ýR
ZÁVODY SE USKUTEýNÍ ZA FINANýNÍ PODPORY
STěEDOýESKÉHO KRAJSKÉHO ÚěADU
POěADATEL
Na základČ povČĜení StĜedoþeského krajského úĜadu technicky zajišĢuje atletický oddíl
TJ Slavoj Stará Boleslav a MČstský dĤm dČtí a mládeže ýelákovice
DATUM

Úterý 2.þervna 2009
MÍSTO
Atletické stĜedisko Emila Zátopka, stadion Houštka, Stará Boleslav
VEDOUCÍ ýINNOVNÍCI
ěeditel závodĤ
Hlavní rozhodþí
KanceláĜ

JiĜí Kreuter
Jureþka Jan
Eva Bukaþová

CESTOVNÉ
Bude hrazeno z rozpoþtu K. Ú. STý. pouze do výše poskytnutého pĜíspČvku a
v pĜípadČ, že na místČ budou odevzdány platné jízdenky nebo potvrzení o výši jízdného
vytištČného z internetových stránek a potvrzené Ĝeditelstvím ZŠ nebo gymnázia.
PěIHLÁŠKY
Družstev zasílají vedoucí na pĜiložených formuláĜích nejpozdČji do 29.kvČtna 2009 na adresu
MČstský dĤm dČtí a mládeže,Havlíþkova 691,250 88 ýelákovice, tel. 326 991 217
e-mail : bukacka@seznam.cz nebo FAX 326 995 959. Soupiska je potvrzena Ĝeditelstvím
školy.
Na nezaslané soupisky do uvedeného data nebude pĜi vlastních závodech reflektováno a
družstva nebudou pĜipuštČna do soutČže z organizaþních dĤvodĤ. Po pĜíjezdu bude
možné do 9,00 hodin provádČt pouze zmČny !!!!!
Z organizaþních dĤvodĤ žádá poĜadatel vedoucí všech zúþastnČných družstev o vþasné
naplánování pĜíjezdu na stadion. Pozdní pĜíjezdy a dodateþné úpravy výraznČ ovlivĖují
vlastní pĜípravu startovních listin pro jednotlivé disciplíny.

STARTUJÍ
Starší žactvo – r.nar.1995,1994, 1993 - osmá a devátá tĜída ZŠ
Mladší žactvo – r.nar.1997, 1996,1995 - šestá a sedmá tĜída ZŠ
U osmiletých gymnázií startují závodníci v rozsahu docházky ZŠ, tj. primy – kvarty, u
šestiletých gymnázií prima – sekunda. ýleny družstva mohou být pouze žáci jedné školy.
V každé vČkové kategorii startují vítČzná družstva z okresních kol StĜedoþeského kraje.
FINÁLE SOUTċŽE XXXXI.ROýNÍKU
Se uskuteþní v úterý 9.þervna. Do republikového finále postupuje 6 vítČzných družstev z
krajských finále v každé kategorii s nejvyšším poþtem bodĤ.
ZDRAVOTNÍ VYŠETěENÍ
Za zdravotní zpĤsobilost startujících závodníkĤ ruþí škola.
DISCIPLÍNY
Starší žáci
: 60m,1.500m,výška, dálka, koule 4kg, 4 x 60m
Starší žáþky : 60m, 800m, výška, dálka, koule 3kg, 4 x 60m
Mladší žáci : 60m,1.000m, výška, dálka, míþek, 4 x 60m
Mladší žákynČ : 60m, 600m, výška, dálka, míþek, 4 x 60m
ZÁKLADNÍ VÝŠKY a postupné zvyšování podle soutČžního Ĝádu
Starší žáci
Starší žaþky
Mladší žáci
Mladší žaþky

: 145 a dále po 4 cm
: 125 a dále po 4 cm
: 130 a dále po 4 cm
: 120 a dále po 4 cm

POKUSY V TECHNICKÝCH DISCIPLÍNÁCH
Všichni závodníci mají ve skoku dalekém, vrhu koulí a v hodu kriketovým míþkem
soutČžní pokusy.
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OMEZENÍ STARTģ
Závodník mĤže startovat max. ve 2 disciplínách a štafetČ. Družstvo tvoĜí max.12 závodníkĤ.
Za družstvo mohou startovat 3 závodníci v disciplínČ, když nejlepší dva bodují, netýká se
skoku vysokého /za družstvo mohou startovat vždy 2 závodníci – závodnice/
STADION
Na povrchu dráhy a sektorech je položena umČlá hmota POLYTAN „M“, na tretrách lze
použít hĜeby a max.délce 6 mm.
SoutČže ve skoku vysokém a dalekém budou probíhat souþasnČ na dvou sektorech dle
þasového programu.

ŠATNY
Pro úþastníky jsou k dispozici v omezené míĜe pouze na pĜevleþení.
POZOR – nenechávat v šatnČ cenné vČci – poĜadatel neruþí za zcizení
OBýERSTVENÍ
V kiosku na stadionu a v restauraci na tenisových kurtech cca 200m od stadionu.

UPOZORNċNÍ :
Most pĜes Ĝeku Labe mezi Brandýsem n./L. a Starou Boleslaví je dlouhodobČ
uzavĜen. Proto je nutné jet po dálnici až do Staré Boleslavi, po sjezdu jet na
centrum a za kostelem tČsnČ pĜed námČstím odboþit doleva. Po opravovaných
mostech lze z Brandýsa n./L. do Staré Boleslavi pĜejít pouze pČšky, þi na kole.
ýASOVÝ POěAD
9,30 UpĜesnČní soupisek v kanceláĜi 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.žaþky
St.žáci
St.žaþky
St.žaþky
St.žáci
Ml..žáci

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

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

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

Kriket Ml.žaþky
Koule St.žáci

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

Kriket Ml.žáci
Koule st.žáþky

13,45 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKģ

JiĜí Kreuter
ěeditel závodu

Eva Bukaþová
MDDM ýelákovice

JiĜí K R E U T E R
pĜedseda oddílu

Eva B U K A ý O V Á
MDDM ýelákovice

Přihláška a soupiska družstva
Kategorie:
mladší chlapci-děvčata
starší chlapci-děvčata
Škola (vesnická-sportovní-bez sportovního statutu) …………………………………..
Přesná adresa: …………………………………………………………………………
Vedoucí družstva: ………………………. Trenér družstva:
…………………..
Disciplína

Příjmení
Jméno

Rok
nar.

Nejlepší
Výkon
osobní výkon v závodě

Body

Celkem body

1
50 m
60 m

2
3

800 m
600 m
1 000 m
1 500 m

1
2
3
1

Výška

2
3
1

Dálka

2
3

1
Míček
Koule

2
3
1

4x50 m
4x60 m

2

Pořadí
v kraji

Pořadí
ve finále

……………………………………………………
potvrzení o lékařské prohlídce

Celkem
body

…………………………………………
razítko a podpis ředitele školy

