IV. ročník soutěže Pohár Věry Čáslavské školní rok 2021/2022

Dům dětí a mládeže Praha 6
ve spolupráci s MŠMT, MHMP a MČ Praha 6
Propozice obvodního kola Atletického trojboje –
soutěže pro děti I. stupně ZŠ

Pořadatel:
Spolupořadatel:

Dům dětí a mládeže Praha 6
ZŠ Dědina Praha 6

Termín konání
a prezence:

Středa 11. 5. 2022
v 8:30 hodin, ukončení dle přihlášených škol
(cca 14:00 hodin)

Místo konání,
spojení MHD:

Hřiště ZŠ Dědina, Žukovského 6, Praha 6
Bus číslo 191,108 stan. Sídliště na Dědině

Kategorie:

Potvrzení účasti:
Soupisky a doklady:

II. 4. -5. třída (dvě dívky a dva chlapci- 4 členné smíšené školní
družstvo)

Do pondělí 2. 5. 2022 do 14:00 hod. poslat soupisku družstva na e-mail:
sport@ddmp6.cz, z důvodu připravení startovních listin a celého výsledkového systému.
Formuláře na www.poharverycaslavske.cz.V den konání soutěže 11. 5. 2022 v 8: 30 hod.
vedoucí družstev odevzdají soupisky potvrzené ředitelstvím školy a nahlásí a zapíší
pouze změny závodníků do startovních listin na jednotlivé disciplíny.
Každý účastník má u sebe průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, u které je pojištěn.

Vybavení:
Povrch:
Z pravidel:

Sportovní obuv na umělý povrch, sportovní oblečení, vlastní lékárničku.
Tartan.
Disciplíny: sprint 50 m, skok do dálky (odraz možno z odrazového pásma 100 cm, měří
se od místa odrazu – špičky odrazové nohy), hod míčkem + smíšená štafeta 4x 60m. Ve
skoku do dálky a hodu míčkem má každý závodník 3 pokusy. Do výsledků družstva se
počítá součet získaných bodů všech 4 závodníků + body za štafetu. Při stejném
bodovém součtu získává lepší umístění družstvo, jehož čtvrtý závodník dosáhl vyššího
počtu bodů.

Účast:

Družstva škol MČ Praha 6 a MČ Praha 17.

Systém:

Časový rozpis bude upraven dle počtu potvrzených účastí.

Rozhodčí:

Žádáme, aby každá škola zajistila 1 rozhodčího. Děkujeme. Technickou četu pomůže
zajistit ZŠ Dědina.
Žádáme účastníky ve sportovním oděvu, šatny nejsou k dispozici, cenné věci uložte u
vedoucích.

Šatny:

Ceny:

Vítězná družstva na 1. - 3. místě obdrží diplomy, medaile, poháry a ceny.

Upozornění:

Pořadatel neručí za odložené věci. Účastníci nejsou od DDM pojištěni proti úrazu.
Pořadatel nezodpovídá za případné zranění.

Kontaktní osoba:

R. Mrzenová, mobil. tel. 606 453 983, e-mail: sport@ddmp6.cz

Mgr. Renáta Mrzenová
vedoucí soutěží
Mgr. Martina Machačková
ředitelka soutěže

