
 

                                                                               
 

PROPOZICE 

ATLETICKÝ TROJBOJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2019 

OKRESNÍ KOLO NERATOVICE 
 

Pořadatel:  Dům dětí a mládeže, Mládežnická 984, Neratovice 277 11 

   tel., fax 315682187, e – mail info@ddmneratovice.cz 

 

Termín:  24.5.2019 od 9.00 hodin  

 

Místo:   Hřiště ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice 

 

Kategorie:  I. kategorie 1. - 3. ročník, z každého ročníku 1 dívka a 1 chlapec. 

   Závodí 6tičlenná smíšená družstva jedné školy. 

 

   II. kategorie žáci 4. a 5. třídy (2 dívky a 2 chlapci) 

rok narození 2007, 2008, 2009. Závodí 4členné smíšené školní 

družstvo. 

 

 

Účastníci: Družstva umístěná v místním kole na 1. a 2. místě v jednotlivých 

kategoriích 

    

Disciplíny: I.kategorie: sprint – 50 m, skok do dálky (1. a 2. třída skok z místa), 

3. třída odraz z odrazového pásma 100 cm, měřit od místa odrazu 

špičky odrazové nohy,hod kriketovým míčkem 

 

II. kategorie: sprint - 50 m, skok do dálky (odraz z odrazového pásma 

100 cm, měřit od místa odrazu špičky odrazové nohy), hod kriketovým 

míčkem + smíšená štafeta 4 x 60m 

 

 

Pravidla:  Ve skoku do dálky a hodu míčkem má každý závodník 3 pokusy, 

   běhy- přímo na čas 

                         

                    

Bodování:  Závod se boduje podle Bodovacích tabulek. 

 

I.kategorie 

Do výsledku družstva se počítá součet umístění všech závodníků podle 

pořadí v jednotlivých disciplínách. Při stejném bodovém součtu 

získává lepší umístění družstvo, jehož poslední započítávaný závodník 

dosáhl vyššího počtu bodů. 
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II. kategorie 

Do výsledků družstva se počítá součet získaných bodů všech čtyř 

závodníků + body získané za výkon ve štafetě. Při stejném bodovém 

součtu získává lepší umístění družstvo, jehož čtvrtý závodník dosáhl 

vyššího počtu bodů. 

 

 

Podmínky účasti: Přihlášku zašlete nejpozději do 21.5.2019 na adresu pořadatele. 

Každý účastník soutěže musí mít sportovní oblečení. Vedoucí školního 

týmu předloží vyplněnou soupisku potvrzenou ředitelem školy, který 

odpovídá za pravdivost údajů (v případě nesrovnalostí či oprávněného 

protestu bude družstvo diskvalifikováno). Soupiska družstva, potvrzená 

ředitelem školy bude obsahovat příjmení, jméno a rok narození všech 

závodníků a formulaci: "Nikdo z uvedených žáků není zařazen do III. 

a IV. zdravotní skupiny nebo není osvobozen od TV". Dozor nad žáky 

po celou dobu soutěže zajišťuje vysílající škola. Každý závodník musí 

mít u sebe kartičku pojištěnce. Neberte s sebou cenné věci, pořadatel 

neručí za případné ztráty. 

 

                 

Postup:  Vítězné družstvo II. kategorie postupuje do krajského kola. 

 

 

 

Neratovice 29.4. 2019       Helena Vydrová 

          Tel.: 732830721 


