
XXXXIII. ro čník POHÁRU ROZHLASU s ČESKOU SPOŘITELNOU 2011 
                                       Krajské kolo 
 
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ: 
stadion Lokomotiva Břeclav, úterý 24. 5. 2011 v 9.30 hod. 
 
POŘADATEL: 
Gymnázium Břeclav, sady 28. října 1, 690 21 Břeclav  
 
PŘIHLÁŠKY:  
Přihlášky do 19. 5. 2011, přihláška bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, disciplínu, nejlepší výkon 
/nasazení do rozběhů/. Změny nahlásit do 9.00 hod. Okresní kola musí proběhnout do 17. 5. 2011. 
 
 
 
KATEGORIE: 
starší žáci, starší žákyně  
- ročník narození 1995, 1996, 1997  
- 8. - 9. ročník ZŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií  
(obě tyto podmínky musí být splněny současně)  
 
mladší žáci, mladší žákyně  
- ročník narození 1997, 1998, 1999 
- 6. -7. ročník ZŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií  
(obě tyto podmínky musí být splněny současně) 
 
Členy družstva mohou být pouze žáci jedné školy. Start závodníka je možný jen v příslušné kategorii na všech 
úrovních soutěže. 
 
DISCIPLÍNY:  
Starší žáci: 60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4x60 m  
Starší žákyně: 60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4x60 m  
Mladší žáci: 60 m, 1000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4x60 m  
Mladší žákyně: 60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4x60 
 
OMEZENÍ START Ů:  
Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři 
závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují – netýká se skoku vysokého (za družstvo 
můžou startovat vždy pouze 2 závodníci/závodnice). Družstvo tvoří v okresních (obvodních) kolech a v 
krajském finále maximálně 12 závodníků/závodnic, v republikovém finále 10 závodníků (závodnic). V běhu na 
4x 60 m mohou startovat za družstvo dvě štafety, boduje lepší štafeta. 
 
SPORTOVNÉ TECHNICKÉ POKYNY:  
Závodí se podle pravidel atletiky a pokynů uvedených níže. 
Ve všech kolech PR mají všichni závodníci v technických disciplínách - skok daleký, vrh koulí a hod 
kriketovým míčkem) 4 soutěžní pokusy. Ve všech kolech PR se ve skoku vysokém se po celou dobu soutěže 
zvyšuje po 4 centimetrech. 
 
POSTUPOVÝ KLÍ Č:  
Z okresních kol postupují vítězná družstva v každé kategorii /7/ a jedno družstvo, které se v okresním kole umístí 
na druhém místě a dosáhne nejvyššího bodového zisku. Podmínkou je zaslat do 19. 5. výsledky okresních kol na 
mail: zbynek.c@seznam.cz.V krajském finále (KF) startuje zpravidla 8 družstev v každé kategorii. Do 
republikového finále postupuje 6 vítězných družstev z KF v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů a další dvě 
družstva s nejvyšším počtem bodů bez ohledu na pořadí. 
 
 
 
 



 
BODOVÁNÍ:  
Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve 
větším počtu disciplín větší počet bodů. 
Boduje se dle bodovacích tabulek z roku 2003 nebo za pomoci počítačového programu Atletická kancelář - 
Pohár rozhlasu. Bodovací tabulky jsou vydány v tištěné podobě nebo umístěny na www.atletika.cz – statistiky – 
bodovací tabulky. Bodovací tabulky případně program zašle na požádání za stanovený poplatek sekretariát 
Českého atletického svazu (tel.: 233355337, e-mail: atletika@atletika.cz). 
Výsledky okresních (obvodních) kol se doporučuje zpracovávat v programu Atletická kancelář - Pohár rozhlasu. 
 
FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ: 
Okresní kola zabezpečuje AŠSK ČR. Změna proti minulým rokům. 
 

Č a s o v ý   p o ř a d 
 
9.30             60 m ML žci             výška St žně     Koule stžně     dálka st žci                                
 
9.45             60 m Ml žně                
 
10.00           60 m St žci                výška ml žně     Kriket Ml žn ě      
 
10.15  60 m St. žně 
 
10.30                                             dálka ml žci 
                                                                   
10.45          4x 60 m Ml žci           výška St žci        koule st žci      
 
11.00         4x 60 m Ml žně            
 
11.15          4x60 m St žci    
            
11.30         4x60 m St žně            výška ml žci       Kriket Ml žci    dálka st žně 
 
11.45 
 
12.00 
 
12.15 
 
12.30       1500 m st žci                dálka mlžně 
 
12.45  800 m st žně 
 
13.00  1000 m ml žci 
 
13.15       600 m ml žně 
   
 
 


