
 

 

 

 

 

 

 

Propozice okresního kola Středoškolského atletického poháru 2019 

 

A. Všeobecná ustanovení: 

 
Vyhlašovatel: MŠMT, AŠSK ČR, ČAS, KAS 

Organizátor: Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava ve 

spolupráci s AK SSK Vítkovice 

Ředitel soutěže: Vladimír Černý  

Termín: středa  18. září 2019 od 9.30 hodin 

Místo konání: Atletický stadion SG Ostrava, Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh  

Kategorie: Startují studenti 1. - 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií 

                                    z kvinty až oktávy, narození v letech 2000 -2004 

Oborové vyčlenění – nemohou startovat studenti sportovních gymnázií a gymnázií, kteří mají  

ve vyučovacím programu sportovní přípravu zaměřenou na atletiku (kód studijního oboru 79- 

42-K/41, 61, 81) 

Přihlášky: Elektronicky přes web atletika.cz .   

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 16. září 2019 do 20.00 hodin    

Prezentace: Přímo na stadionu SG Ostrava 8.30 – 9.00 hodin 

Dozor nad žáky: Dozor nad studenty zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu  

 vysílající škola. 

Účastníci: Družstva,  přihlášena ve výše uvedeném termínu.  

Omezení startu: Jednotlivci startují ve dvou individuálních disciplínách a štafetě, není 

přípustná kombinace 400m a 1500 m. Za družstvo maximálně 3 

v disciplíně + 2 štafety. 

 

 

 



Podmínky účasti:  

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto podmínky: 

1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy. 

2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy. 

3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěže. 

4. V družstvu mohou startovat pouze dívky a chlapci, kteří jsou uvedeni na soupisce  

družstva (viz příloha 2) potvrzené ředitelstvím školy. Bez tohoto dokladu nebudou  

družstva startovat. 

 

Za zdravotní způsobilost soutěžících odpovídá vysílající složka. Každý závodník má  

evropský průkaz zdravotního pojištění + OP. 

 

Disciplíny: chlapci: 60m, 400m, 1 500m, výška, dálka, koule 5kg, štafeta  4x200m  

                   dívky:   60m, 200m, 800m, výška, dálka, koule 3kg, štafeta 4x200m 

 

Bodování:                  software ATLETIKA 2 .  

 Za družstvo bodují 2 závodníci v disciplíně a 1 štafeta. 

 

Předpis: Závodí se podle pravidel atletiky, tohoto rozpisu.  

Postup: Vítězná družstva chlapců a dívek postupují do krajského finále, které se 

koná 16.října 2019 v Opavě.  

Různé: Je povoleno používat tretry s hřeby do velikosti 9mm.  

 Šatny jsou v prostorách tělocvičny SG , které slouží pouze k převlékání. 

 

V Ostravě 3. 9. 2019                             Vladimír Černý, 731152426  

 

ČASOVÝ POŘAD 

8:30 – 9:00hodin       opravy soupisek, odevzdání přílohy č. 2 

09:15 hodin porada vedoucích družstev 

09:30 hodin 60m  D  výška D dálka H koule H 

09:45 hodin 60m  H 

10:00 hodin 800m  D 

10:15 hodin               1500m H  výška H 

10:30 hodin 200m  D   

10:45 hodin 400m H     dálka D koule D 

11:30 hodin  štafeta 4x200m D 

11:45 hodin štafeta 4x200m H 

12:15 hodin vyhlášení výsledků  

 

 

Tento časový pořad bude platit za předpokladu, že všichni včas odevzdají soupisky a  

budou provedeny opravy. 


