Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, Havlíčkova 691, tel.326/991217

PROPOZICE
KRAJSKÉHO KOLA – STŘEDOČESKÝ KRAJ
XXXXII. ROČ. POHÁRU ROZHLASU S ČESKOU
SPOŘITELNOU 2010
POŘADATEL
Atletický oddíl TJ Slavoj Stará Boleslav a Městský dům dětí a mládeže Čelákovice
Závody se uskuteční za finanční podpory Středočeského krajského úřadu
DATUM

ÚTERÝ 25. května 2010
MÍSTO
Atletické středisko Emila Zátopka,stadion Houštka,Stará Boleslav
VEDOUCÍ ČINNOVNÍCI
Ředitel závodů
Hlavní rozhodčí
Kancelář
Cestovné :

Jiří Kreuter
Květa Hájková
Eva Bukačová
bude hrazeno z rozpočtu K. Ú. STČ. pouze v případě, že na místě
odevzdáte platnou jízdenku nebo potvrzení o výši jízdného
vytištěného z internetových stránek a potvrzené ředitelstvím ZŠ
nebo gymnázia.

PŘIHLÁŠKY
Zasílají školy na přiložených formulářích nejpozději do 20.května 2010 - na adresu:
E. Bukačová - Městský dům dětí a mládeže,Havlíčkova 691,250 88 Čelákovice
Soupiska je potvrzena ředitelstvím školy. Tel. 604724237, fax: 326/995959
e-mail: bukacka@seznam.cz
STARTUJÍ
Starší žactvo – r.nar.1996, 1995, 1994 – osmá a devátá třída
Mladší žactvo – r.nar.1998 , 1997, 1996 – šestá a sedmá třída
Mladší kategorie – prima a sekunda osmiletých gymnázií a IV. kategorie – tercie a kvarta
osmiletých gymnázií , prima a sekunda šestiletých gymnázií. Členy družstva mohou být
pouze žáci jedné školy.

ZDRAVOTNÍ VYŠETŘENÍ
Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

DISCIPLÍNY
Starší žáci
: 60m,1.500m,výška,dálka,koule 4kg,4 x 60m
Starší žákyně : 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
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.
UPOZORNĚNÍ
Most přes řeku Labe mezi Brandýsem a Starou Boleslaví je dlouhodobě uzavřen. Proto
je nutné jet po dálnici až do Staré Boleslavi, po sjezdu jet na centrum a za kostelem
těsně před náměstím odbočit doleva. Po opravovaných mostech lze z Brandýsa n/L

do Staré Boleslavi přejít pouze pěšky či na kole.
Žádáme všechny výpravy o včasný příjezd a upřesnění soupisek startujících.
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
Poznámka : pedagogický dozor vysílající školy /organizace/ zodpovídá za bezpečnost
celého družstva včetně náhradníků,dozor nesmí zastávat úlohu rozhodčího

Jiří Kreuter
Ředitel soutěže

Eva Bukačová
organizátor

ČASOVÝ POŘAD
Do 9.30 - upřesnění soupisek - kancelář v cíli
10.00 60m ml.žáci
10. 20
10. 40
11. 00
11. 20
11. 30

60m
60m
60m
800m

11. 40
12. 00
12. 20
12. 40
13. 00
13. 20
13.40

1000m ml..žáci
1500m st. žáci
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

ml. žačky
st. žáci
st. žačky
st. žačky

14.00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Jiří K R E U T E R
ředitel závodů

Eva B U K A Č O V Á
organizátor MDDM

