
 

                                                                                                        
 

 

PROPOZICE 
ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2021/2022 

OKRESNÍ KOLO  
 

 

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

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

 

 

Hlavní rozhodčí: Marta Pelantová 

 

Termín:  11.5.2022  od 9.00 hodin  
 

Místo:   Stadion TJ Neratovice 

 

Program:  Prezence od 8:30-8:55  

   Zahájení soutěže 9:00 hodin  

 

Kategorie: IV. – 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia 

 žáci 8. – 9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií 

 

 Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto podmínky: 

1. družstvo je složeno z žáků jedné školy 

2. členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou 

Všechny podmínky musí být splněny zároveň. 

 

 

Účastníci:  V jednom družstvu je nejvíce pět závodníků jedné školy. Do výsledku

   družstva se počítají bodové zisky nejlepších čtyř závodníků ve čtyřboji.  

   Družstvo vede jeden vedoucí. Pokud družstvo startuje pouze se čtyřmi  

závodníky, musí se na dělené disciplíny rozdělit v poměru dva a dva 

závodníci. 

 
Disciplíny:  sprint – 60 m 

vytrvalost – žáci 1000 m, žákyně 800 m 

   skok – polovina družstva skok daleký, polovina družstva skok vysoký 

   (3+2 nebo 2+3) 

hod ( vrh ) – polovina družstva hod míčkem, polovina družstva vrh   

koulí ( žákyně 3kg, žáci 4kg ) (3+2 nebo 2+3) 
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Pravidla: Soutěž začíná pro obě kategorie během na 60 metrů a končí během na 

800 metrů dívek a 1000 metrů chlapců. 

 Ve skoku dalekém a vrhačských disciplínách má každý závodník           

3 pokusy. 

            

Soupiska:  Potvrzená ředitelem školy obsahuje jméno a příjmení soutěžícího, 

narození,  formulaci „ Nikdo z uvedených žáků není zařazen do 3. nebo 

4. zdravotní skupiny nebo není osvobozen od TV 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.  

 

Podmínky účasti: Vyplněnou přihlášku  zašlete nejpozději do 2.5.2022  na adresu 

pořadatele. 

   U závodníků uveďte, ve které disciplíně bude soutěžit. 
   Soupisku lze předat při prezenci. 

Každý účastník soutěže musí mít sportovní oblečení. Vedoucí školního 

týmu odpovídá za pravdivost údajů v soupisce potvrzené ředitelem 

školy ( v případě nesrovnalostí či oprávněného protestu bude družstvo 

diskvalifikováno).  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. 

 

Bodování: Výkony se bodují podle atletických tabulek pro mládež. Do výsledku    

družstva se počítají bodové zisky čtyř závodníků.  Při stejném bodovém 

součtu získává lepší umístění družstvo, jehož poslední započítávaný 

závodník dosáhl vyššího počtu bodů. 

 

 

Protest: Je možno podat do 30 minut po vzniku události hlavnímu rozhodčímu 

s vkladem 100 Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch 

pořadatele. 

 

Postup: Soutěž okresním kolem končí. 

 

 

 

 

 

Neratovice 21.4.2022       Helena Vydrová 


