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POZVÁNKA 
 

ŽUPNÍ PŘEBOR SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI 2010 
LEHKÁ ATLETIKA 

 
 

Datum:    9.5.2010 – Neděle 
 

Čas:    08:15 – 08:30 – prezentace 
   08:40 – 08:50 – porada rozhodčích a pomocníků 

09:00 – zahájení závodu 
13:00 – předpokládané ukončení závodu 

 

Místo konání:   Sletiště Kladno 
 

Věkové kategorie: předškolní děti    rok narození   2004 a mladší 
mladší žáci a žákyně I.   rok narození  2001 - 2003 
mladší žáci a žákyně II.   rok narození   1999 - 2000 
starší žáci a žákyně III.   rok narození   1997 - 1998 
starší žáci a žákyně IV.   rok narození   1995 - 1996 
dorostenci a dorostenky   rok narození   1992 - 1994 
muži a ženy    rok narození   1991 a starší 

 
Rozsah soutěže: 
kategorie      atletika      běh-střední trať 
předškolní děti   běh 40 m, skok daleký z místa, hod tenisovým míčkem 
mladší žákyně I.   běh 50 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem    300 m 
mladší žáci I.    běh 50 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem    300 m 
mladší žákyně II.   běh 50 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem    300 m 
mladší žáci II.    běh 50 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem    300 m 
starší žákyně III.a IV.   běh 60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem    600 m 
starší žáci III. a IV.   běh 60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem    800 m 
dorostenky    běh 100 m, skok daleký, vrh koulí 3 kg     800 m 
dorostenci    běh 100 m, skok daleký, vrh koulí 5 kg     1.500 m 
ženy     běh 100 m, skok daleký, vrh koulí 4 kg     800 m 
muži     běh 100 m, skok daleký, vrh koulí 7,26 kg     1.500 m 
 

Skok daleký: mladší žactvo I. - Odraz musí být proveden ve vyznačeném pásu 60 cm. Délka skoku se 
měří od místa odrazu tj. špičky chodidla. Přesáhne-li špička chodidla vyznačené pásmo v místě blíže 
doskočišti, je skok hodnocen jako přešlap. Při odrazu před pásmem (nedošlap) se měří délka skoku od 
hranice začátku pásma. 
Ostatní kategorie dle pravidel atletiky. 
 

Při ruční časomíře výsledný čas měřený na setiny zaokrouhlujeme na desetiny směrem nahoru (příklad: 9,33 s = 9,4 s). 
 

Tretry jsou povoleny. 
 

Běh na střední tratě - Závod probíhá podle pravidel atletiky. Start bez bloku, jeden nebo více běhů podle počtu závodníků a 
místních podmínek. Zaznamenává se pořadí v cíli a dosažený čas. Pořadí v disciplíně (při více bězích) se určuje podle 
dosažených časů. Při ruční časomíře výsledný čas měřený na setiny zaokrouhlujeme na desetiny směrem nahoru (příklad 
02:49,33 = 02:49,4 min.). 
 

Protesty: 
V atletice, plavání a šplhu může protest podat cvičitel (doprovod závodníka) řediteli soutěže do 15 minut po ukončení 
příslušné disciplíny, s vkladem 100,- Kč. Bude-li protest uznán, vklad bude vrácen. V opačném případě propadá vklad ve 
prospěch pořadatele. Protest projednává komise: ředitel soutěže a hlavní rozhodčí závodu. 
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Výsledky závodů: 
Výsledky závodu budou vyhlášeny po skončení závodu a zpracování výsledku. Po vyhlášení výsledků závodů, budou 
vyhlášeni i celkoví přeborníci župy. 
 

Startovné: 
Každý závodník zaplatí startovné ve výši 50,-Kč. Startovné neplatí závodníci v kategorii předškolních dětí a závodníci, kteří 
zaplatili startovné při plavání či gymnastice. 
 

Přihlášky: 
Přihlášky se posílají hromadně, vždy jedna za každou jednotu! Na přihlášce musí být uvedeno (popřípadě použijte 
přiloženou přihlášku – viz příloha č. 1): 
 

 Jméno jednoty 
 Jméno a příjmení závodníka 
 Datum narození 
 Kategorie 
 

Na přihlášce musí být uveden kontakt na zodpovědnou osobu (mobilní telefon, e-mail, jméno a příjmení). 
Pomocí uvedeného kontaktu Vám bude potvrzeno doručení přihlášky na závody (SMS, E-mail, Telefon). 
Přihláška, pokud nepůjde e-mailem, musí obsahovat razítko jednoty a podpis. 
Přihlášky, které Vám nebudou potvrzeny nejpozději do pátku 7.5.2010 do 12.00 považujte za nedoručené a ihned nás 
kontaktujte na telefonu: 607 809 868 (Michal Hrotík). 
 

Každá jednota zajistí doprovod závodníkům a vyšle pomocníka na zapisování a měření, dle následujících podmínek: 
01 – 05 přihlášených závodníku – 1 člen doprovodu + 1 pomocník / rozhodčí 
06 – 10 přihlášených závodníku – 1 člen doprovodu + 2 pomocníci / rozhodčí 
11 – 20 přihlášených závodníku – 1 člen doprovodu + 3 pomocníci / rozhodčí 
20 a více přihlášených závodníku – 1 člen doprovodu + 4 pomocníci / rozhodčí 
 

Na přihlášce musí být uvedeno Jméno, příjmení a tel. kontakt na doprovod a jméno a příjmení pomocníka / rozhodčího. 
 

Termín odevzdání přihlášek: 
Klasickou poštou: odeslání (razítko pošty na obálce nejpozději do 29.4.2010) 
E-mailem: 6.5.2010 – do 22.00 
Osobně na župu: 3.5.2010 – do 12.00 
Telefonicky: 7.5.2010 – do 12.00 
 

Odhlášení závodníků je možné telefonicky nebo osobně do 8.5.2010 do 15.00 
 

Adresy pro odeslání přihlášek: 
 

 Klasická pošta: Michal Hrotík, Sokolská župa Budečská, T.G.M.1391, 272 01 Kladno 
 E-mail: info@zupabudecska.cz do předmětu zprávy uveďte: Atletika 2010 
 Telefon: 607 809 868 
 Formulář pro přihlášku je připojen v příloze, popřípadě ho naleznete ke stažení na 

www.zupabudecska.cz/prihlaska-atletika.doc 
 
 
 
 
 
 
 

Za organizátory: Michal Hrotík, náčelník 


