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OKRESNÍ KOLO 
51. ROČNÍKU POHÁRU ROZHLASU 
III. a IV. kategorie chlapci a dívky 

 
 

 

 

 



 

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou 2019 
okres Mělník 

      

TERMÍN:  16. května 2019 – starší žáci a žákyně 

   17. května 2019 –  mladší žáci a žákyně 

MÍSTO:   Stadion TJ Neratovice 

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

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

ŘEDITEL SOUTĚŽE:  Marta Pelantová 

PREZENCE:  Od 8:30 – 8:45 hodin 

PORADA VEDOUCÍCH: Od 8:45 -  8:55 hodin 

ZAHÁJENÍ:  Od 9:00 hodin  

  
KATEGORIE:  III. - mladší žáci, mladší žákyně          

ročník narození  2005, 2006, 2007 (nelze, aby závodil žák z páté třídy)   
 základní školy 2. stupeň + odpovídající ročníky víceletých gymnázií 
 
IV. - starší žáci, starší žákyně         

              ročník narození  2003, 2004, 2005 
základní školy 2. stupeň  + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií 

 

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 3 podmínky 

1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy 
2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy 
3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození  

 

Všechny tři podmínky musí být splněny zároveň.  
Start závodníka je možný jen v jedné kategorii na všech úrovních soutěže. 
 

DISCIPLÍNY: Kategorie III: 

mladší žáci  

60 m, 1000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4 x 60 m  

mladší žákyně  

60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4 x 60 m 

                                           Kategorie IV: 

starší žáci  
60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4 x 60m  
starší žákyně  
60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4 x 60m  

 

OMEZENÍ STARTŮ: Závodník  může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou 
startovat tři závodníci / závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva / dvě nejlepší bodují. 
Družstvo tvoří max. 10 závodníků/závodnic na všech úrovních soutěže (OF,KF,RF).  V běhu 
na 4 x 60 m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje lepší štafeta. 
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SPORTOVNĚ TECHNICKÉ POKYNY: 

 Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Ve všech kolech mají závodníci / 
závodnice ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem 4 soutěžní pokusy. Ve 
všech kolech PR se ve skoku vysokém po celou dobu soutěže zvyšuje po 4 centimetrech. 

 Každá škola musí mít vlastní štafetový kolík. 

 
 

PODMÍNKY ÚČASTI:  Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou 
zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, rok  narození a jméno 
doprovodu (osoba starší 18ti let, která ručí za bezpečnost a kázeň dětí po celou dobu 
soutěže ) + škola zajistí jednu osobu pro funkci rozhodčího. Za zdravotní způsobilost 
startujících závodníků ručí škola. Každý závodník musí mít kartičku pojištěnce. Neberte 
cenné věci, pořadatel neručí za případné ztráty. 

 

BODOVÁNÍ: Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí 
družstvo, které získalo větší počet bodů ve větším počtu disciplín. 

 Boduje se za pomoci počítačového programu Atletická kancelář 2. 

 

PŘIHLÁŠKY: Vzhledem k počítačovému bodování v programu AK2 je nutné, aby se školy přihlásily přes 
online přihlášku na webu  www.poharrozhlasu.cz  v sekci: Přihláška. 

 Kategorie III.  přihlášky do 15.5.2019 

 Kategorie IV. přihlášky do 14.5.2019 

 Jedna škola může přihlásit na OK maximálně 2 družstva, která je nutno jednoznačně 
označit (včetně všech členů družstev např. ZŠ a MŠ Malířová – A, ZŠ a MŠ Malířová- B) 

 V písemné podobě je nutné přihlášku/soupisku potvrzenou ředitelstvím školy odevzdat 
při prezentaci 

 Prosím vyplňte soupisku čitelně. Každá kategorie bude mít vlastní soupisku a u 
závodníků uveďte , ve které disciplíně budou soutěžit. 

  

SOUTĚŽNÍ KOMISE: Ředitel závodu, zástupce pořadatele, zástupce družstev ( 2 vylosovaní učitelé ) 

 

PROTEST: Je možno podat ihned do 30 minut po vzniku události řediteli závodu s vkladem 100 Kč. 
V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořadatele. 

 

POSTUP: Z okresních ( obvodních ) kol postupují vítězná družstva v každé kategorii, případně další 
družstva podle propozic vydaných konkrétním pořadatelem. Z jedné školy může postoupit 
pouze jedno dužstvo.. 

 

V Neratovicích dne 24.4.2019                     Helena Vydrová 

http://www.poharrozhlasu.cz/

