
 
     
 

 

 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ PRO ZŠ 
 

Pořadatel: DDM Strakonice a Základní škola a Gymnázium Vodňany 

 

Datum konání: čtvrtek 14.9.2017  

Místo konání:     Vodňany, stadion u ZŠ a Gymnázia   

Prezentace:    od 8,15 hod.  a cca v  9,00 hod. zahájení 

 

 

Kategorie: IV. 8. – 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií. 

Družstvo je složeno z žáků jedné školy. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy 

a musí odpovídat ročníkem narození. Žák smí v daném školním roce startovat pouze 

v jedné věkové kategorii. Všechny čtyři podmínky musí být splněny zároveň!! 

 

Z každé školy startuje v dané kategorii  

jedno družstvo, které má max. 5 závodníků a 1 vedoucího. 

 

Do výsledku družstva se počítají bodové zisky nejlepších čtyř závodníků. Pokud družstvo 

startuje jen se 4 závodníky, musí se na dělené disciplíny rozdělit v poměru dva a dva 

závodníci. Případné protesty lze podat písemně do 15 min. po utkání hl. organizátorovi. 

Pedagogický dozor školy zodpovídá za žáky po celou dobu turnaje. 

 

Disciplíny:   žáci i žákyně 60 m, žákyně st. 800m, žáci st. 1000m, 

skok – polovina družstva skok daleký a polovina skok vysoký (3+2 nebo 2+3), 

hod (vrh) – st. žactvo polovina družstva hod míčkem a polovina vrh koulí (dívky 3kg a 

hoši 4kg). Ve skoku vysokém mají závodníci k dispozici pouze 9 pokusů, skáče se podle 

atletických pravidel a po devátém absolvovaném pokusu závodník končí soutěž, ať 

byl pokus zdařený nebo nezdařený. Ve skoku dalekém a vrhačských disciplínách má 

každý závodník 4 pokusy. 

 

Při postupu do vyššího kola může být vyměněno celé družstvo. 

 

Každé družstvo zajistí jednoho rozhodčího. 

 

Přihlašujte se mailem: schovanec@ddmstrakonice.cz 

do pondělí 11.9.2017 do 14,00 hod. 

 

Soupisku potvrzenou ředitelem školy osobně odevzdáte na místě a musí obsahovat 

celá jména, data narození a formulací “nikdo z uvedených  

studentů není zařazen do III. nebo IV. zdravotní skupiny nebo není osvobozen od TV“!!! 
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Lukáš Schovanec      Mgr. Eduard Kubelka 

DDM Strakonice/724147600    ZŠ a G Vodňany 
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