PROPOZICE a TECHNICKÉ POKYNY
REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ČASPV

v ATLETICE PRO ROK 2019
Pořadatel:

Česká asociace Sport pro všechny,
Komise žactva a mládeže MR ČASPV

Soutěž je pořádána pouze pro členy ČASPV.
Datum konání:

8. června 2019

Místo konání:

Atletický stadion, Třebíč

Příjezd:

v sobotu 8. 6. 2019 do 8:30 hodin

Přihlášky:
(viz příloha)

Zaslat elektronicky na mothejzikova@caspv.cz
do 3. 6. 2019 – pouze přes KASPV

Soupisky:
(viz příloha)

Zaslat nejpozději do 5. 6. 2019 na mothejzikova@caspv.cz

Startovné:

Kč 250,- za závodníka (člena ČASPV)

Účast:

Pouze na základě přihlášek zaslaných v řádném termínu.
Pozn.: Kraj může přihlásit v každé kategorii max. 6 závodníků (viz soupiska)

Fin. zajištění:

Všichni závodníci startují na náklady vysílající složky. Pronájmy hradí
pořadatel.

Časový rozpis:

Připraví organizátor

Rozhodčí:

Zajistí pořadatel

Vedoucí skupin:

Zajistí pořadatel ve spolupráci s KASPV

Pravidla:

Soutěž proběhne podle „Pravidel atletických soutěží ČASPV“ (aktualizovaná
pravidla jsou k dispozici na webu ČASPV) a těchto propozic.

Kategorie:
Mladší žactvo
Mladší žactvo
Starší žactvo
Starší žactvo
Dorost
Dospělí

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

roč. nar. 2010 a ml.
roč. nar. 2009 – 2008
roč. nar. 2007 – 2006
roč. nar. 2005 – 2004
roč. nar. 2003 – 2001
roč. nar. 2000 a st.

Disciplíny:
Žákyně, dorostenky, ženy
Kategorie

Hod

Skok daleký

I.

Běh na krátkou trať
(sprint)
50 m

míček 150 g

z rozběhu

Běh na střední trať
(běh vytrvalý)
400 m

II.

50 m

míček 150 g

z rozběhu

400 m

III.

60 m

míček 350 g

z rozběhu

800 m

IV.

60 m

míček 350 g

z rozběhu

800 m

V. + VI.

100 m

míček 350 g

z rozběhu

1000 m

Kategorie

Běh na krátkou trať
(sprint)

Hod

Skok daleký

Běh na střední trať
(běh vytrvalý)

I.

50 m

míček 150 g

z rozběhu

400 m

II.

50 m

míček 150 g

z rozběhu

400 m

III.

60 m

míček 350 g

z rozběhu

800 m

IV.

60 m

míček 350 g

z rozběhu

800 m

V. + VI.

100 m

míček 350 g

z rozběhu

1500 m

Žáci, dorostenci, muži

Pozn.: (viz pravidla)
U žactva I. se měří skok daleký k místu odrazu (ne k desce).
U skoku dalekého a hodu má každý závodník 3 pokusy.
Pozor na diskvalifikaci závodníka při nedodržení časového limitu pro zahájení disciplíny.
Systém soutěže:
Soutěž je vypsána jako závod jednotlivců ve čtyřboji.
Součástí vyhlášení výsledků, je i soutěž krajů o putovní pohár ČASPV.
Závodníci budou rozlosováni do skupin ve všech kategoriích,
obdrží startovní čísla a budou jim přiděleni vodiči.
V těchto skupinách absolvují celou soutěž.
V soutěži nesmějí startovat závodníci registrovaní u ČAS.
Protesty:

Lze podávat proti technickým nedostatkům do 15 minut po skončení dané disciplíny
oproti vkladu 500 Kč, který v případě uznání protestu bude vrácen.

Ceny:

Medaile a diplomy - obdrží první tři jednotlivci v každé kategorii.
Vítězný kraj obdrží putovní pohár ČASPV.

TECHNICKÉ POKYNY
Platby:

Úhradu startovného proveďte na účet ČASPV:
č. ú.: 53437011/0100
VS 100 302 19
nejpozději do 3. 6. 2019

Ubytování:
Stravování:
Doprava:

nezajišťujeme
nezajišťujeme
na vlastní náklady

Prezence závodníků:

od 8:00 do 8:45 hodin
(před výpočetním střediskem – nápis ošetřovna).
Krajské výpravy prezentuje vedoucí krajské výpravy.

Prezence rozhodčích a vodičů:

od 8:00 hodin (v závodní kanceláři)

Porada rozhodčích a vodičů:

9:00 hodin

Slavnostní nástup:
Rozřazení do skupin:
Zahájení závodu:

9:30 hodin
9:45 hodin
10:00 hodin

Předpokládané ukončení závodu: 15:00 hodin
Předpokládané vyhlášení výsledků: 15:30 hodin
Losování do skupin:
Bude provedeno elektronicky na základě soupisek a bude připraveno pro vodiče i vedoucí výprav
u prezence, kde bude možné provést poslední změny.
Oblečení a obutí závodníků:
Podle platných pravidel ČAS. Upozorňujeme na to, že při použití treter, nesmí délka hřebu
přesáhnout podrážku nebo podpatek o více jak 9 mm, na hod míčkem maximálně 12 mm.

Přílohy
Přihláška
Soupiska

Radka Mothejzíková
metodička MR ČASPV

Soňa Procházková
ředitelka závodu

