34. ROČNÍK STŘEDOŠKOLSKÉHO POHÁRU
V ATLETICE 2015
projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
Pořadatel:

VUT v Brně společně s OR AŠSK ČR

Datum konání:

Středa 16. 9. 2015 od 9:00 hodin

Místo konání:

Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem

Slavnostní zahájení: 9:00 hodin

Časový pořad bude vyvěšen na stadionu a je součástí těchto propozic.
Ředitel závodu:

Michael Svoboda, tel.: 774 972 271

Zdravotní zabezpečení: SZŠ Jaselská Brno
Přihlášky:

ZÁSADNĚ NA PŘILOŽENÉM FORMULÁŘI V EXCELU. Jiná forma
přihlášení není možná.
Přihláška vyplněná v tomto excelu musí obsahovat jméno, příjmení, celé
datum narození, disciplína. Takto vyplněnou přihlášku pošlete nejpozději do
pátku 11.9.2015 do 11:00 na e-mailovou adresu: byk7@seznam.cz a v kopii také
na vutvbrne-festival@seznam.cz Na pozdější přihlášky nebude moci být brán
zřetel. Na místě bude možné provést pouze drobné změny ve startovních
listinách.

Prezentace:

Od 8:00 – 8:30 hod., budou provedeny pouze opravy ve startovních listinách.
8:30 HODIN BUDE UKONČENÍ PREZENTACE A BUDE UZAVŘENA
ZÁVODNÍ KANCELÁŘ!

Důležité:

Každá škola vezme jednoho až dva pomocníky do technické čety. Bude
pomáhat při organizaci závodu. Pomocník bude předán při prezentaci
Michaelu Svobodovi.

Soupisky družstev: Soupisku potvrzenou ředitelem školy odevzdejte při prezentaci. Soupiska
musí obsahovat celé datum narození závodníků.
Škola ručí za zdravotní stav závodníků. Ředitel školy potvrzuje svým
podpisem, že všichni žáci uvedení na soupisce jsou zdrávi a cvičí v hodinách
Tv bez omezení. Žáci nejsou pro tuto akci zvlášť pojištěni.
Prosíme vyučující TV o vyvěšení těchto propozic na nástěnky svých škol.
Ustanovení:

- nesmí startovat atleti sportovních gymnázií
- družstvo smí mít maximálně 12 závodníků
- jednotlivec může startovat nejvýše ve dvou disciplinách a ve štafetě
- v jedné disciplině mohou za družstvo startovat maximálně tři závodníci
- za družstvo bodují dva závodníci v disciplině a jedna štafeta
- v případě zranění v průběhu soutěží může 30 min. před zahájení dané disciplíny nahlásit vedoucí výpravy změnu startujícího, který je na soupisce školy.

Disciplíny:

Pravidla:

Dívky 1.-4. ročníků SŠ (1996 - 2000): 60 m, 200 m, 800 m, výška (zv. 1,20 m),
dálka, koule 3 kg, štafeta 100-200-300-400m
Hoši 1.-4. ročníků SŠ (1996 - 2000): 100 m, 400 m, 1500 m, výška (zv. 1,45 m),
dálka, koule 5 kg, štafeta 100-200-300-400 m
Všechny běhy se běží přímo na čas.
Ve skoku do dálky a vrhu koulí mají všichni účastníci po 4 pokusech.
Laťka ve skoku do výšky se po celou dobu soutěže zvyšuje o 4 centimetry.
Není dovolena kombinace 1500m, 400m a 400 m ve štafetě.

Bodování a postup: Boduje se podle bodovacích tabulek nebo za pomoci počítačového programu
Atletická kancelář.
Do oblastního kola postupuje vítězné družstvo dívek a hochů.
První tři družstva obdrží diplomy AŠSK ČR.
Upozornění:

Na stadionu jsou šatny k dispozici jen na převlečení. Neodkládejte a
nenechávejte zde prosím žádné věci. Družstva startují na vlastní náklady, start
je povolen s tretrami s délkou max. 6 mm.

Protesty:

Protesty se mohou podávat do 30 minut od vyhlášení či vyvěšení výsledků
dané discipliny.

Vchod na stadion:

Vchod je možný pouze zespodu stadionu kolem víceúčelové haly, po schodech
Ostatní vchody, velkou červenou branou ani navrchu kolem autobusové
smyčky, nejsou kvůli rekonstrukci stadionu možné.

Pořadatel má právo podle počtu přihlášených závodníků upravit časový pořad. Upravený časový
pořad bude vyvěšen na stadionu v den konání závodu.
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ POŘAD: Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu dle počtu
přihlášených závodníků.
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Slavnostní zahájení
výška H
dálka D 1. a 2. skupina

koule D

100 m H
60 m D
400 m H

dálka H 1. a 2. skupina
výška D

koule H

800 m D
1500 m H
200 m D
štafety 100-200-300-400 m H
štafety 100-200-300-400 m D

Michael Svoboda (ředitel závodu)

Zdeněk Jadvidžák (za OR AŠSK)

Tato akce se uskuteční za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

