
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlašovatel soutěže:  MŠMT ČR; KÚ Jihočeského kraje, Č. Budějovice 
Pořadatel soutěže:       DDM Strakonice 

Ředitel soutěže:            Mgr. Michal Gutwirth/ZŠ Záboří 

 

Termín konání:   úterý  14.5.2019 /mladší žactvo 

    středa 15.5.2019 /starší žactvo 

 

Místo konání:   Stadion TJ Sokol Blatná 

 

Kategorie:    51. ročník soutěže - okres Strakonice 

    IV. - starší žáci/žákyně - ročník narození 2003, 2004, 2005 

 2. stupeň ZŠ (8. – 9. třída) + odpovídající ročníky víceletých 

 gymnázií)  

 III. - mladší žáci/žákyně - ročník narození 2005, 2006, 2007 

 2. stupeň ZŠ (6. – 7. třída) + odpovídající ročníky víceletých 

 gymnázií) 

 

Doprava:   Cestovné -  bude proplacena cesta na soutěž /na základě  

    čitelných jízdenek (hromadně, vedoucímu skupiny) 

    vzhledem k novému systému financování nebude   

    objednání zvláštního autobusu proplaceno. 
 

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 3 podmínky 

1.  Družstvo je složeno z žáků jedné školy 

2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy 

3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži 
 

Všechny tři podmínky musí být splněny zároveň.  

Start závodníka je možný jen v jedné kategorii na všech úrovních 

soutěže. 
 

DISCIPLÍNY:  starší žáci  

   60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4 x 60m 

   - elektronické měření běžeckých disciplín  

   starší žákyně  

   60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4 x 60m  

   - elektronické měření běžeckých disciplín 

   mladší žáci  

   60 m, 1000 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 150g,  

   štafeta 4 x 60 m 

 

 

Omezení startů: Každý žák může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za 

družstvo mohou startovat tři závodníci / závodnice v jedné disciplíně, z 

nichž dva / dvě nejlepší bodují. Družstvo tvoří max. 12 

závodníků/závodnic. V běhu na 4 x 60 m mohou startovat dvě štafety 

za družstvo, boduje se lepší štafeta. 



Jedná se o SOUTĚŽ DRUŽSTEV a ne jednotlivců, je tedy nutné nahlásit v každé disciplíně 

alespoň dva závodníky s příslušnými výkony. V technických disciplínách jsou pouze 3 

pokusy (dálka, hod míčkem, vrh koulí). Tretry na umělý povrch – délka hřebů 6 mm. 

Vedoucí družstev nahlásí ihned po příchodu na stadion změny a doplňky v přihláškách.  

Tyto změny se promítají do startovních listin!!! 

 

 

Postup:  

 vítězná družstva v kategorii postupují do krajského kola 

 každé družstvo zajistí v doprovodu jednoho rozhodčího 

 dozor nad žáky resp. vedoucí družstva by neměl být totožný s funkcí rozhodčího 

 pedagogický dozor školy zodpovídá za žáky po celou dobu turnaje 

 bodování, výsledky – L. Schovanec/DDM Strakonice 

 diplomy a ceny – DDM Strakonice, Český atletický svaz 

 příprava stadionu – M. Gutwirth, J. Voříšek 

 rozhodčí - pedagogové zúčastněných škol a pracovníci DDM Strakonice 

 

 

Časový rozpis závodů: 

 

 07:45  kontrola a změny v soupiskách závodníků 

 08:20   porada vedoucích družstev a rozhodčích 

 08:30   60m žákyně, výška žákyně 

 09:00   60m žáci, míček (koule 4kg) žáci 

 09:30   dálka žáci 

 10:00   4x60m žákyně 

 10:30   4x60m žáci, kriket (koule 3kg) žákyně 

 11:00   dálka žákyně, výška žáci 

 12:00   600m (800m) žákyně 

 12:30   1000m (1500m) žáci 
  

 

Doklady pro start:   Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené  

    ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska  

    obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech 

    závodníků. Přihlášená škola zajistí pedagogický doprovod, který 

    bude zodpovídat za kázeň a bezpečnost žáků školy při soutěži, 

    škola zodpovídá za zdravotní způsobilost žáků zúčastnit se  

    soutěže. 

    Stejně jako loni, i letos je třeba žáky přihlásit přes web. stránky 

    atletické kanceláře 

Podmínky:    přihlášená škola zajistí pedagogický doprovod, který bude  

    zodpovídat za kázeň a bezpečnost žáků školy při soutěži, škola  

    zodpovídá za zdravotní způsobilost žáků zúčastnit se soutěže. 

     

. 

 

 

 

 

 

      Mgr. Michal Gutwirth - ředitel soutěže 

 Za DDM Strakonice - Lukáš Schovanec 



On-line přihlášky pro letošní ročník budou uzavřeny 24 hodin před začátkem konání 

okresního kola. 

Do kalendáře se dostanete také přímo přes odkazy níže: 

 https://www.poharrozhlasu.cz/prihlaska  

 http://online.atletika.cz/kalendar/ 

Postup pro přihlášení závodníků: 

1. Vyberte si v kalendáři ČAS své okresní kolo, kliknete na odkaz Přihláška. 

2. Vytvořte si účet školy – ve spodní části přihlašovacího formuláře najděte odkaz: 

Nejste dosud registrováni? Pohár rozhlasu – vytvořte přihlašovací účet: 

 

Zadejte email přes který budete spravovat přihlášku Poháru rozhlasu, název 

školy a heslo.  

 

Přes formulář vyplňte všechny žáky dle pokynů (nevyplňujte SČ = startovní 

číslo). 

V přihlášce najdete také místo konání závodu, jméno a kontakt na pořadatele,  

V případě problémů s registrací závodů je k dispozici referent Poháru rozhlasu na kterého 

se můžete obrátit: info@poharrozhlasu.cz 
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