
POHÁRU ROZHLASU  
                                   Krajské kolo 
 
Pořadatel: Gymnázium Břeclav, sady 28. října 1, 690 21 
                     Zbyněk Chlumecký, mail: zbynek.c@seznam.cz 
                     Tel. 777604585 
Termín:  úterý 5. 6. 2007 v 9.30 
 
Přihlášky: do 1. 6. 2007, přihláška bude obsahovat jméno, příjmení, datum  
                  narození, disciplínu, nejlepší výkon /nasazení do rozběhů/. Změny  
                  nahlásit do 9.00 hod. 
 
Místo: stadion TJ Lokomotiva Břeclav 
 
Kategorie 
Družstva všech škol na území ČR soutěží v příslušných věkových kategoriích: 
starší žáci, starší žákyně – ročník narození 1991-93, 8.-9. ročník ZŠ 
mladší žáci, mladší žákyně- ročník narození 1993-95 a mladší, 6.-7. ročník ZŠ   
U osmiletých gymnázií startují závodníci v rozsahu docházky ZŠ, t.j. primy-kvarty, u 
šestiletých gymnázií prima a sekunda. Členy družstva mohou být pouze žáci jedné školy. Start 
závodníka je možný jen v jedné věkové kategorii na všech úrovních soutěže. 
 
Disciplíny 
Starší žáci: 60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4 x 60 m 
Starší žákyně: 60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4 x 60 m 
Mladší žáci: 60 m, 100 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 
 
Omezení startů: 
Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat 
tři závodníci (závodnice) v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří 
maximálně 12 závodníků (závodnic). V běhu na 4 x 60 m mohou startovat dvě štafety, za 
družstvo boduje lepší štafeta. Start závodníka je možný jen v jedné věkové kategorii na všech 
úrovních. 
Doporučení pořadatele: V okresních kolech může být omezen počet startujících ve skoku 
vysokém na 2 – bodují oba závodníci. 
 
Postup:  krajského kola se zúčastní v každé kategorii vítězné družstvo a  
                jedno až dvě družstva s největším počtem bodů ze všech okresů,  
                které zašlou do 28. 5. 2007 výsledky z okresních kol mailem a nebo 
                telefonicky. Mail: zbynek.c@seznam.cz, tel. 777604585 
 
 
Bodování: 
Boduje se dle bodovacích tabulek z roku 1992, 1996 a 2003 nebo za pomoci počítačového 
programu Atletická kancelář – Pohár rozhlasu. Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů za 
všech disciplín, Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín větší 
počet bodů. 
 
 
 
  Mgr. Zdeněk Jadvidžák                                                Zbyněk Chlumecký 
   za KR AŠSK                                                                garant soutěže 


