OR AŠSK Brno, MŠMT a VUT v Brně, pořádají:

POHÁR ROZHLASU
ZŠ MĚSTA BRNA 2015
okresní finále XLVII. ročníku

pod záštitou

Ing. PETRA VOKŘÁLA, primátora statutárního města Brna,
JUDr. MICHALA HAŠKA, hejtmana Jihomoravského kraje,

Slavnostní zahájení: Čtvrtek 14. 5. 2015 v 9:00 hodin
Místo: Nově zrekonstruovaný špičkový sportovní areál VUT v Brně
Pod Palackého vrchem s certifikátem IAAF a povrchem Mondo
Pořadatelé akce

Generální partneři akce

Akce se uskuteční za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.
Akce je součástí 16. ročníku celoročního projektu
BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

Hlavní pořadatel:

Jaroslava Strouhalová

Ředitel závodu:

Michael Svoboda

Technický delegát:

Miroslav Dlapa

Přihlášky:

ZÁSADNĚ NA PŘILOŽENÉM FORMULÁŘI V EXCELU. Jiná forma
přihlášení není možná.
Přihláška vyplněná v tomto excelu musí obsahovat jméno, příjmení, celé
datum narození, disciplínu. Takto vyplněnou přihlášku pošlou postupující
družstva nejpozději do úterý 12. 5. 2015 do 11:00 hodin na e-mailovou adresu:
dlapa@zslastuvkova.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.
Účastníci:
8 družstev v každé kategorii na základě výsledků dosažených v obvodních
kolech. Z každého obvodního kola postupují automaticky první dvě družstva
v kategorii, ostatní na základě získaného počtu bodů (tato družstva budou
informována prostřednictvím e-mailu).
Kategorie:

III. kat. – žáci narození 2003,2002,2001
IV. kat. – žáci narození 2001,2000,1999,1998
- členové družstva musí být žáky II. stupně /ZŠ nebo nižší gymnázium/
- žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné
věkové kategorii

Disciplíny:

III. kat. – 60 m, 600m/1000m, skok vysoký a daleký, hod kriketovým míčkem,
štafeta 4 x 60 m
IV. kat. – 60 m, 800 m/1500 m, skok vysoký a daleký, vrh koulí 3/4 kg,
štafeta 4 x 60 m

Omezení:

Závodník může startovat nejvíce ve dvou disciplínách a jedné štafetě.
V jednotlivých disciplínách mohou za družstvo startovat 3 závodníci (2 lepší
bodují), ve skoku vysokém 3 závodníci, ve štafetách pouze 2 štafety (boduje
lepší).
Start závodníka je možný pouze v jedné věkové kategorii. Družstvo tvoří
maximálně 12 závodníků.

Pravidla:

Všechny běhy se běží přímo na čas. Laťka ve skoku vysokém se zvyšuje po

4 cm. Ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu míčkem mají všichni závodníci
4 pokusy.
Bodování a postup: Boduje se podle bodovacích tabulek nebo za pomoci počítačového programu
Atletická kancelář - Pohár rozhlasu.
Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů
vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín větší počet bodů.
Upozornění:

Každá škola zabezpečí jednoho až dva pomocníky do technické čety (např.
žáka
9. třídy).
Na stadionu jsou k dispozici šatny. Neodkládejte a nenechávejte zde prosím
žádné drahé věci.
Družstva startují na vlastní náklady, start je povolen s tretrami s délkou
max. 9 mm.

Protesty:

Mohou se podávat do 30 minut od vyhlášení či vyvěšení výsledků dané
disciplíny.

Pořadatel má právo podle počtu přihlášených závodníků upravit časový pořad. Upravený časový
pořad bude vyvěšen na stadionu v den konání závodu
Mgr. Jaroslava Strouhalová
za OR AŠSK ČR Brno-město

