II. ročník soutěže Pohár Věry Čáslavské školní rok 2018/2019
Dům dětí a mládeže Praha 6 ve spolupráci s MHMP, MČ P-6, AŠSK, ČAS

PROPOZICE
51. ročník Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou 2019

Obvodní kolo Praha 6, 17
Termín:

Pátek 3. 5. 2019

Místo:

Stadion mládeže, Na Kotlářce 1, Praha 6

Organizátor:

Dům dětí a mládeže Praha 6

Spoluorganizátor:

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské

Vedoucí činovníci
Ředitel závodu:

Lukáš Drbohlav

Hlavní rozhodčí:

Zdeněk Simon

Vedoucí soutěží:

Renáta Mrzenová

Výsledky zpracoval: Michal Krejčí
Prezence:

7:30 – 8:00 hod.

Porada vedoucích: 8:00 hod. v závodní kanceláři
Zahájení:

8:30 hod.

KATEGORIE:

IV. - starší žáci, starší žákyně - ročník narození 2005, 2004, 2003
základní školy 2. stupeň + odpovídající ročníky víceletých gymnázií
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 3 podmínky:
1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy
2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy
3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži
Všechny tři podmínky musí být splněny zároveň.
Start závodníka je možný jen v jedné kategorii na všech úrovních soutěže.

DISCIPLÍNY:

Kategorie IV:
starší žáci
60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4 x 60m
starší žákyně
60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4 x 60m

Omezení startů:

Každý žák může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo
mohou startovat tři závodníci / závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva / dvě
nejlepší bodují. Družstvo tvoří max. 10 závodníků/závodnic. V běhu na 4 x 60
m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje lepší štafeta.

Sportovně technické pokyny:
Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Ve všech kolech mají
závodníci / závodnice ve skoku dalekém a vrhu koulí 4 soutěžní pokusy.
Základní výšky určí techn. delegáti podle výkonnosti. Ve všech kolech PR se
ve skoku vysokém po celou dobu soutěže zvyšuje po 4 centimetrech.
Bodování:

Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů
vítězí družstvo, které získalo větší počet bodů ve větším počtu disciplín.

Závodní kancelář:

Závodní kancelář je otevřena pro starší žactvo dne 3. 5.2019 od 7:30 – 8:00
hod., kde vedoucí družstev odevzdají soupisky potvrzené ředitelstvím školy a
přehled startů závodníků a závodnic. Za zdravotní způsobilost startujících
závodníků ručí škola.

PŘIHLÁŠKY:

Podávají školy: 1) na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to
do 2. 5. 2019 do 22:00 hod. v sekci Kalendář k příslušné soutěži pomocí
přihlašovacího loginu a hesla, který si vytvoří každý zástupce školy.

Přihlášky pro starší žactvo se podávají elektronicky na stránkách soutěže: www.poharrozhlasu.cz nejpozději do 2. 5. 2019 do 22: 00 hod. Vzhledem k počítačovému zpracování a centrální evidenci
výsledků je tento termín závazný. Družstva, která přihlášky neprovedou v daném termínu, nebudou
do soutěže zařazena. Veškeré změny ve startovní listině se provádí také elektronicky do termínu
přihlášek. Po uzavření přihlášek již nebudou moci být provedeny žádné úpravy ve startovní listině.
Štafety se přihlašují také pouze elektronicky.
Podáním přihlášky škola potvrzuje a souhlasí s využitím osobních údajů žáků/žákyň pro účely
realizace Okresního kola 51. ročníku Poháru rozhlasu 2018/2019 pro žáky základních škol a VG v
atletice v rozsahu: zpracování přihlášek, zpracování soutěžních rozpisů, zpracování výsledků soutěže a
vyhodnocení soutěže.

2) na e- mail: sport@ddmp6.cz pouze potvrzení účasti školy a kategorií,
kterých se zúčastní do 2. 5. 2019 do 12,00 hod.

Časový rozpis: 3. 5. 2019

Čas
08:30
08:50
09:00
09:15
09:40
10:00
10:30
11:45
12:00

Disciplíny
štafety 4x60m žákyně st.
štafety 4x60m žáci st.
výška žákyně st.
vrh koulí žákyně st.
60m žákyně st.
dálka žákyně st.
800 m žákyně st.

60m žáci st.
dálka žáci st.
vrh koulí žáci st.

výška žáci st.

1500 m žáci st.

Výsledky: Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS www.atletika.cz .

Další informace: Cenné věci nenechávejte bez dozoru. DDM neručí za odložené věci. Každá

škola nese zodpovědnost za svěřené prostory. V případě poškození bude vymáhána peněžitá
náhrada. Pořadatel nezodpovídá za případné zranění. Účastníci nejsou od DDM pojištěni
proti úrazu. Každé družstvo má povinnost vlastní lékárny pro drobná ošetření.
Renáta Mrzenová, vedoucí soutěží

