
 Propozice pro okresní kolo 

 

Štafetového poháru v Neratovicích 

TERMÍN:   13. dubna 2022   
 

ZAHÁJENÍ:   v 9:30 hodin  
 

MÍSTO KONÁNÍ:   Atletický stadion Neratovice  

 

POŘADATEL:                DDM Neratovice  

 

Ředitel závodu:  Marta Pelantová 

 

PŘIHLÁŠKY: 

Podávají základní školy prostřednictvím webu http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska a to 

nejpozději 11. 4. 2022 do 18:00 hodin 

Na jinou formu přihlášek nebude pořadatel brát zřetel. 

 

ÚČASTNÍCI:  Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně.  

 Družstvo tvoří 16 žáků ve složení: 

 4 dívky   (1.-3. třída - ročník narození 2015, 2014, 2013, 2012) 

 4 chlapci  (1.-3. třída - ročník narození 2015, 2014, 2013, 2012) 

4 dívky   (4.-5. třída - ročník narození 2012, 2011, 2010) 

 4 chlapci   (4.-5. třída - ročník narození 2012, 2011, 2010) 

 

Pozn.:  Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků 

jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy. 
 

Štafety smíšené:  8x100 m  (1.-3. třída - ročník narození 2015, 2014, 2013, 2012)  

 8x100 m (4.-5. třída - ročník narození 2012, 2011, 2010)  

 8x200 m A vybraní závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 8x100 

s následujícím rozdělením: 

2 dívky + 2 chlapci  (1. - 3. třída  - ročník narození 2015, 2014, 2013, 2012)   

2 dívky +2 chlapci  (4.- 5. třída - ročník narození 2012, 2011, 2010)  
 8x200 m B závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8x200 m A 
Pravidla: Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Závodníci se po 

startu hned sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně 

vyznačeno (kužely, praporky pod.). Závodníci mladší věkové kategorie 

mohou předávat „štafetové kroužky“. Ostatní štafety předávají štafetový 

kolík. Čas štafet na okresním kole je měřen elektronicky nebo ručně 

(dle možností pořadatele).  

 

Hodnocení:  Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem 

časů. U štafety 8x200 m A a 8x200 m B se započítává rychlejší štafeta. 

Při rovnosti časů rozhoduje čas ve štafetě 8x200 m.  



 Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí. 

 
Přihlášky: Předběžné přihlášky online na: www.stafetovypohar.cz/prihlaska 

V písemné podobě je nutné přihlášku potvrzenou ředitelstvím školy 

odevzdat při prezentaci. 

 Do okresního kola bude zařazeno prvních 15 přihlášených škol z 

okresu. 

 

Postup: Do krajského kola postupují u krajů, které mají 5 okresních kol, první 

dvě školy z okresního kola. U krajů s počtem okresních kol 6 a více 

postupuje vítězná škola. Další školy do celkového počtu 15 

zúčastněných škol jsou vybírány podle nejrychlejších časů z okresních 

kol. Do republikového finále postoupí vítězná škola z krajského kola.  

 

Doklady pro start: Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené 

ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje 

příjmení, jména a úplná data narození všech závodníků a jméno 

doprovodu (osoba starší 18ti let, která ručí za bezpečnost a kázeň dětí 

po celou dobu soutěže Za zdravotní způsobilost startujících závodníků 

ručí Neberte cenné věci, pořadatel neručí za případné ztráty. 

 
  

Omezení: Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii a štafetě 8x200 m. Ve 

výjimečném případě (malý počet žáků v ročníku) je možný start závodníka 

mladší kategorie za starší (nemůže, ale v tomto případě startovat ve své 

kategorii). Tzn. závodník, který chodí do 1. - 3. třídy může startovat ve štafetě 

se závodníky 4. – 5. třídy, nemůže ale v tom případě již startovat ve štafetě pro 

1. – 3. třídy.     

  

 Časový pořad:  8:45 – 9:20 prezence  

    9:30 -- zahájení  

10:00hod – start 8x100m (1.- 3. třída) 

                                     10:30hod – start 8x100m (4.-5. třída) 

               11:00hod – start 8x200m A (smíšená štafeta) 

               11:30hod – start 8x200m B (smíšená štafeta) 

    12:00hod – vyhlášení výsledků 

Časový pořad je pouze orientační. 

  

V Neratovicích dne 23.3.2022     Helena Vydrová 

         Tel.: 732830721 

http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska

