Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace

PROPOZICE – 1. ročník atletického víceboje
Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel:
ZŠ a MŠ Tršice, příspěvková organizace
2. Datum:
Středa 26. 6. 2013 od 8:30 hod.
3. Místo:
Fotbalové hřiště Tršice
4. Ředitel závodu:
RNDr. Bc. Jaromír Vachutka, ředitel ZŠ a MŠ Tršice
5. Hlavní rozhodčí: Mgr. Šárka Stříbrnská
6. Přihlášky:
ZŠ zašlou do 25. 6. 2013 dle možnosti jmenovité složení žáků
v jednotlivých kategoriích
7. Úhrada:
Všichni účastníci startují na náklady vysílající složky
Technická ustanovení:
8. Startují:
Pětičlenné družstvo v libovolném složení ve štafetě (5x100 m) složené
z žáků z 1., 2., 3., 4. a 5. třídy (použijte žáky z šestičlenného družstva)
Šestičlenná družstva (3 hoši a 3 dívky) z každé třídy, ve třech atletických
disciplínách (hod kriketovým míčkem, skok snožmo z místa a běh 60 m)
9. Kategorie:
Žáci a žákyně ZŠ
1. třída, 2. třída, 3. třída, 4. třída, 5. třída
10. Disciplíny:
Děvčata – 60 m, skok z místa snožmo, hod kriketovým míčkem
Chlapci – 60 m, skok z místa snožmo, hod kriketovým míčkem
Děvčata a chlapci – štafeta 5x100 m
11. Systém
hodnocení:
Závodí se podle „Pravidel atletiky“ a dle těchto propozic. V každé
disciplíně tři soutěžící bodují svým umístěním za družstvo. Současně se
hodnotí pořadí jednotlivců.
12. Rozhodčí:
Zabezpečí pořadatel
13. Ceny:
Jednotlivci na 1. - 3. místě v jednotlivých disciplínách a kategoriích
obdrží diplom a sladkost. Vítězná ZŠ získá pohár ředitele školy.
14. Časový sled:
8:00 – 8:30 hod.
Prezentace družstev
8:30 – 8:40 hod.
Společné zahájení a vysvětlení pravidel
8:40 – 9:00 hod.
Štafeta škol na 5x100 m
9:00 – 10:00 hod.
Stanoviště 1: hod kriketovým míčkem 1.-2. třída
Stanoviště 2: skok z místa snožmo 3.-4. třída
Stanoviště 3: běh 60 m 5. třída
10:00 – 10:30 hod. výměna stanovišť
10:30 – 11:00 hod. výměna stanovišť
11:00 – 12:00 hod. zápasy škol v malé kopané (5+1) chlapci 1.-3. tř.
a 4.-5. tř., dívky (5+1) 1.-3. tř. a 4.-5. tř.
12:00 – 12:30 hod. Vyhlášení vítězů, předání cen
15. Pozvané školy: Tršice, Doloplazy, Lazníky
16. Upozornění:
Všichni účastníci soutěží na vlastní nebezpečí, vedoucí zodpovídají za
kázeň svých závodníků a ostatních účastníků
V Tršicích
dne 11. 6. 2013

Mgr. Šárka Stříbrnská
hlavní rozhodčí

RNDr. Bc. Jaromír Vachutka
ředitel ZŠ a MŠ Tršice

