
 

 

Veřejné atletické závody pro žáky 1.stupně ZŠ 

 

Pořadatel 

Atletika Človíček z.s. ve spolupráci s Atletika Krnov z.s. 

Datum 

12.9.2019 

Místo 

Krnov (Městský atletický stadion, Petrovická 341, Krnov) 
 

Vedoucí činovníci 

Ředitel závodu               Markéta Skalická 

Hlavní rozhodčí              Jakub Šuster 
 

Startují 

Ţáci a ţačky 1. stupně základních škol v kategoriích 1. třída, 2.-3. třída a 4.-5. třída 

( 2 děvčata a 2 chlapci za kategorii) 
 

Disciplíny 

50 m, 60 m, 300 m, 600 m, dálka, hod raketkou 
 

Technická ustanovení 

Běhy se uskuteční formou rozběhů bez postupů. 1. třída startuje na 50 a 300m, 2. aţ 5. 
třída startuje na 60 a 600m. Skok daleký 3 pokusy – 1.-3. třída měření z místa odrazu, 4.-
5. třída odraz z odrazového prkna. Hod raketkou- 3 pokusy jdoucí hned po sobě, moţno 
s rozběhem 
 

Měřící zařízení 

Mobilní cílová kamera 
 

Vyhodnocení 

Vyhodnoceny budou všechny disciplíny jednotlivě i celkové výsledky čtyřboje. 
 

Závodní kancelář 

Stan v prostoru cíle běhů 

 

 



 

 

 

Startovné 

Nehradí se 
 

Přihlášky 

Podávají jednotlivé školy na e-mail info@atletikakrnov.cz do 6.9. 2019 do 20:00 hodin. 
 

Šatny 

Šatny, záchody a sprchy jsou k dispozici v budově sokolovny, která je hned vedle 
stadionu. Šatny slouţí jen jako převlékárny, za odloţené věci pořadatel neručí. 
 

Zdravotní služba 

Zdravotní sluţba bude zajištěna a označena. 

 

Časový pořad 

8:00 – 8:20 Otevření závodní kanceláře. Vedoucí týmu zde potvrdí seznam závodníků, 
provede případné škrty a obdrţí pitný reţim pro ţáky. 

8:30 – začátek soutěţe 

   

 běh 50/60 m skok daleký raketka 

8:30 1.tř. dívky 2.-3. třída dívky 4.-5. třída dívky 

9:00 1.tř. hoši 2.-3. třída hoši 4.-5. třída hoši 

9:30 2.-3. třída dívky 4.-5. třída dívky 1.tř. dívky 

10:00 2.-3. třída hoši 4.-5. třída hoši 1.tř. hoši 

10:30 4.-5. třída dívky 1.tř. dívky 2.-3. třída dívky 

11:00 4.-5. třída hoši 1.tř. hoši 2.-3. třída hoši 

  

11:30 běhy na 300 a 600 m  

12:30 předpokládaný čas vyhlášení výsledků 

 

Časový harmonogram se může změnit – změna vyhrazena. 
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