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Startují

Technická ustanovení
   

Okresní kolo SAP - Strakonice

Soutěže

 

Týmy jsou tvořeny  maximálně 12 chlapci nebo dívkami  + 1 osoba doprovodu.

Týmy tvoří dívky a chlapci, studenti 1. – 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií kvinta až oktáva,
narození v letech 2003 – 2007. Střední školy jsou gymnázia, SOŠ, SOU, ISŠ... Startovat nemohou studenti
sportovních gymnázií a gymnázií, kteří mají ve vyučovacím programu sportovní přípravu zaměřenou na
atletiku-kód studijního oboru 79-42-K/41, 61, 81 a studenti pomaturitního studia.

Každý jednotlivec může startovat ve 2 disciplínách a štafetě.

V běžeckých disciplínách (60m, 200m, 400m, 800m, 1500m) mohou nastoupit max. 3 členové 1 týmu,
ale bodují jen 2 nejlepší.

V technických disciplínách (výška, dálka, koule) maximálně 2 členové 1 týmu. Za každý tým mohou
startovat max. 2 štafety.

 

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Chlapci 2003-2007
Dívky 2003-2007



Ve skoku dalekém a vrhu koulí mají všichni závodníci 4 pokusy.

Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje o 4 cm.

Štafety 4x200m startují z bloku z čar pro 800 m. Následně sbíhají již v prvním úseku po 100 m (opět jako
800 m, vyznačeno kužely, atd.). Na první předávce jsou žáci seřazeni vedle sebe u mantinelu v pořadí
podle drah, ve kterých startovaly štafety. Druhý úsek tedy běží již u mantinelu. Na třetím a čtvrtém úseku
jsou žáci seřazeni u mantinelu již podle pořadí na kterém štafeta předává v předchozí předávce. 

Vítězná družstva okresních kol postupují do krajského finále a obdrží poháry, medaile a diplomy.

Výsledky budou zveřejněny na webu www.stredoskolskypohar.cz a www.atletika.cz.

Startovné
Družstva startovné neplatí.

Přihlášky
Pouze na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz)  a to  od 1.9.2022 do 20.9.2022 (18:00)

Při přihlašování přes (http://www.atletika.cz) zapotřebí ve filtru zvolit "skupina kalendáře" možnost
"Středoškolský atletický pohár".

Pro přihlašování Vám může pomoci video vytvořené pro soutěž Pohár rozhlasu (u SAP stejný postup): 
https://www.youtube.com/watch?v=-EB_JzF-sEg&t=11s&ab_channel=Petr89cz

Při prezentaci a nahlášení změn v den závodu (8:00 - 8:30) vedoucí družstva ještě odevzdávají klasickou
soupisku s datumy narození závodníků. Soupiska musí být potvrzena ředitelem školy.

Šatny
Šatna bude k dispozici pouze pro dívky v prostoru tribuny. Pořadatel neručí za odložené věci v prostoru
šatny i stadionu. 

Časový pořad

Měřící zařízení

Cílová kamera:
Větroměr běhy:
Větroměr dálka:

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
ANO
NE
NE

http://www.stredoskolskypohar.cz/
http://www.atletika.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=-EB_JzF-sEg&t=11s&ab_channel=Petr89cz


Čas Disciplíny

08:00 Prezentace   

08:30 Porada vedoucích a 
rozhodčích   

08:45 Zahájení. Nástup 
družstev.   

09:00 60 m Dky  

09:15 60 m Dci  

09:30 200 m Dky  

09:45 400 m Dci  

10:00 výška Dci  dálka Dky  koule 5kg Dci  

11:00 výška Dky  dálka Dci  koule 3kg Dky  

11:30 800 m Dky  

11:45 1500 m Dci  

12:00 4x200 m Dky  

12:15 4x200 m Dci  

12:30 Vyhlášení výsledků   

13:00 Konec závodů   
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