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ATLETIKA

Pořadatel: TJ TŽ Třinec – oddíl atletiky

Organizátor: Stanislav Sajdok, Emílie Szmeková
Tel.: 737 238 005
E-mail: atletikatrinec@centrum.cz

Místo konání: atletický stadion na ul. Lesní Třinec

Kategorie: družstvo ml .kategorie 4 chlapci 6.-7. třída 4 dívky 6.-7. třída
družstvo st. kategorie 4 chlapci 8.-9. třída 4 dívky 8.-9. třída
Celkem 16 dětí za školu

Ceny: Medaile za 1.-3. místo obdrží družstva 6.-7. třída chlapci a dívky a 8.-9. třída chlapci 
a dívky. Umístění škol bude na základě součtu bodů z jednotlivých disciplín

Podmínky: Družstvo je složeno z žáků jedné školy
Členové družstva musí odpovídat stupněm školy
Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži
Žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné věkové kategorii
Všechny tyto podmínky musí být splněny zároveň

Přihlášky: Na atletikatrinec@centrum.cz poslat seznam závodníků, jejich celá data narození a disci-
plíny! Organizátor potvrdí přijetí přihlášky, družstva přihlášená po termínu nemají garanto-
vánu účast na soutěži. Soupisku potvrzenou ředitelstvím školy stačí vzít na soutěž. 

Časový harmonogram: 07.30  prezence v den závodu v závodní kanceláři na tribuně stadionu, upřesnění změn 
v soupiskách družstev

08.00 technická porada
08.30 začátek závodu
13.00 předpokládaný konec soutěže

Podmínky účasti: Soutěž probíhá podle všeobecných soutěžních podmínek AŠSK ČR a těchto propozic.
Přihláška na soutěž a soupiska potvrzená ředitelstvím školy, evropský průkaz zdravotního 
pojištění.

Pravidla: Závodí se podle pravidel atletiky. Závodník může startovat nejvýše ve třech disciplínách 
a štafetě. Za družstvo mohou startovat 3 závodníci v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší 
bodují. Všichni závodníci mají ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem 
3 soutěžní pokusy.
Ve skoku vysokém se po celou dobu závodu zvyšuje po 5 centimetrech.
Družstvo tvoří max. 8 závodníků(4 děvčata, 4 kluci) v jedné kategorii.
V běhu na 4x60 bude startovat za smíšené  družstvo jedna štafeta – 2 dívky, 2 chlapci.
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Disciplíny: 6. třída, 7. třída dívky: 60 m, 600 m, dálka, výška, míček,4×60 m
6. třída, 7. třída chlapci: 60 m, 1 000 m, dálka, výška, míček, 4×60 m
8. třída, 9. třída dívky: 60 m, 800 m, dálka, výška, koule 3 kg,   4×60 m
8. třída, 9. třída chlapci: 60 m, 1 500 m, dálka, výška, koule 4 kg, 4×60 m

Rozhodčí: Organizátoři zajistí kvalifikované rozhodčí atletiky.

Protesty: Podává vedoucí družstva písemně do 10 minut po výskytu či oznámení příslušné události 
hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch 
pořadatele.

Další informace: Šatny v budově „STARS“ slouží pouze k převlečení, věci si uloží na tribuně stadionu, cenné 
věci (peněženky, mobily…) u vedoucích družstev. 
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