Středoškolský atletický pohár – 36 ročník
Okresní kolo – 2017/2018
Dvůr Králové nad Labem
20. 9. 2017

Pořadatel:

Z pověření OR AŠSK ČR Trutnov p. s. zajišťuje: oddíl atletiky TJ Dvůr
Králové n. L ve spolupráci se SŠIS Dvůr Králové n/L

Soutěž:

Vyhlášená MŠMT ČR v kategorii „B“

Termín:

středa 20. září 2017 od 10,00 hod

Místo:

letní stadion pod Hankovým domem – Dvůr Králové n. L.

Techn. zajištění:

oddíl atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci se SŠIS Dvůr
Králové nad Labem

Činovníci závodu:

ředitel závodu – ing. Oldřich Voňka (garant okresního kola)
hlavní rozhodčí – Václav Bartoška
závodní kancelář – ing. Ondřej Veverka, Daniel Huml
startér – Rudolf Kašpar

Kategorie:

V. – žáci (2002, 2001, 2000, 1999, 1998)
Střední školy + odpovídající ročníky víceletých gymnázií okresu
Trutnov (počet startujících v družstvu – max. 12 dívek a 12
chlapců)

Disciplíny:

dívky – 60 m, 200 m, 800 m, výška, dálka, koule 3 kg, štaf. 4-3-2-100 m
chlapci – 100 m, 400 m, 1500 m, výška, dálka, koule 5 kg, štaf. 4-3-2-100 m

Omezení startu:

(u jednotlivců) každý závodník - max. 2 disciplíny + štafeta, nesmí jít o
kombinaci 400 m, 1500 m a 400 m ve štafetě. V dálce a kouli jsou jen 4
pokusy.
(u družstev) – v jedné disciplíně nejvýše 3 závodníci a 2 štafety

Přihlášky:

do 19. září 2017 zašlou školy sestavy družstev s obsazením disciplín
na e-mailovou adresu – veverkao@centrum.cz
a dále originál soupisky, potvrzenou ředitelem školy předloží při
prezentaci.
informace – ing. O. Voňka – tel. 499 320206, mobil 731 218 283

Prezentace:

v den konání závodu od 9,00 až 9,30 hod v tribuně letního stadionu (VIP)
vč. případných doplnění a oprav soupisek, při prezentaci předloží
vedoucí družstev průkazy totožnosti nominovaných závodníků
(občanský průkaz nebo průkaz zdrav. pojištěnce).

Hodnocení:

podle bodovacích tabulek pro mládež z roku 1996 – bude zpracováno
pomocí počítačového programu pro pohár CORNY

Postupový klíč:

do krajského kola postupuje vítěz okresu Trutnov a další nejlepší
družstvo s nejvyšším počtem bodů dle výběru garanta krajského kola

Startovné:

Se souhlasem KÚ Královéhradeckého kraje – 100,-Kč za družstvo
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