
51. ročník POHÁRU ROZHLASU 
s ČESKOU  SPOŘITELNOU  2018/2019 

Garanti: DDM Tábor, AŠSK Tábor, učitelé TV 
 

Rozpis krajského kola 51. ročníku Poháru rozhlasu 2018/2019  
pro žáky základních škol a VG v atletice. 

 

Termín:  22.května 2019 ( středa ) od 9
00

 hod. 

Místo:  stadion Míru v Táboře 

Ředitel závodu:  Dagmar Havlůjová 
Technické zabezpečení:  ZŠ okresu Tábor 
Hlavní rozhodčí:  Alena Heršálková 
Prezence:  v den závodu 8

30
 - 9

00
 hod. 

Poč. komise:  DDM Tábor  
Zdravotní zabezpečení:  DDM Tábor 
 
Kategorie – obě podmínky musí být splněny současně : 
Starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně  
Starší žáci, starší žákyně – kategorie IV - rok narození 2003, 2004,2005, základní školy 2.stupeň + VG 
Mladší žáci, mladší žákyně – kategorie III - rok narození 2005, 2006, 2007, základní školy 2.stupeň + VG 
Start závodníka je možný jen v jedné kategorii na všech úrovních soutěže. 
 
Disciplíny: 
 Starší žáci: 60m, 1 500m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4kg, štafeta 4x60m 
 Starší žákyně: 60m, 800m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3kg, štafeta 4x60m 
 Mladší žáci: 60m, 1 000m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150g, štafeta 4x60m 
 Mladší žákyně: 60m, 600m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150g, štafeta 4x60m 
 

Přihlášky do 21.5.2019 do 1200 hod. na : www.poharrozhlasu.cz v sekci : Přihláška 

  
Cestovné: Nebude hrazeno.  
                                     
Technické ustanovení :  Základní výšky budou určeny na poradě vedoucích před soutěží. 
 
Šatny :                        Nejsou k dispozici.. 
 
Rozcvičování :          Je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu. 
 
Omezení startů: Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo
 mohou startovat tři závodníci v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. 
                                    Skok daleký, hod míčkem a vrh koulí – každý závodník 4 soutěžní pokusy. 
                                    Skok vysoký – zvyšuje se po 4 cm. 

 Ve štafetě nejvýše dvě štafety za školu – lepší boduje..  
                                                Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů.  
                                                Boduje se za pomoci počítačového programu Atletická kancelář. 
                                                Start  závodníka je možný jen v jedné věkové kategorii na všech úrovních soutěže. 
                                                Družstvo tvoří maximálně 10 závodníků !!! 

                               
Časový pořad: Průběh závodu bude řízen rozhlasem. Závody budou pokračovat bez přestávky 
 na oběd. 
 
Výsledky :                 Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. 
                                  Oficiální výsledky budou zveřejněny na stránce www.poharrozhlasu.cz 
 
 
V Táboře dne  26.3.2019 
 
 
Alena Heršálková  - OR AŠSK Tábor                                                Mgr. Josef Musil – ředitel DDM Tábor 
   

http://www.poharrozhlasu.cz/

