Zpravodaj č. 1 družstev MSK mladších žáků a žákyň 2018
Posílám základní informace k soutěži družstev mladšího žactva:
1. Potvrzená soupiska na každé kolo, lze přesunovat závodníky z „A“ do „B“ a naopak pro
každé kolo. /po ukončení 1.kola předá pořadatel soupisky a originál zápisy řídicímu
soutěže/
2. Upravená přihláška bude považována za přehled startů, lze přihlásit jednoho závodníka
pouze na tři disciplíny. / při porušení bude ze soutěže vyloučen/
3. Vše další dle pokynů pořadatele každého kola - propozice i přihlášky na www.atletika.cz.
4. Pro velký počet závodníků se starty mimo bodování nepovoluji, k soutěži nebudou
připuštění ani neregistrovaní závodnici, pro pořadatelé doporučují aktualizovat seznamy
závodníků před stažením přihlášek z webu.
5. Přihlášky“A“, „B“ družstev : u každého startu v přihlášce na webu uvést příslušnost
k družstvu „A“ nebo „B“
6. První kolo vícebojů /Opava,Třinec,Vítkovice,Frýdek/ bude vyhodnoceno na základě
sloučených všech výsledků víceboje /nebudou uznány nedokončené víceboje/ následujícím
způsobem: poslední – 1b., předposlední – 2b. atd. Pořadí družstev bude určenou součtem
bodů všech členů družstva. Při rovnosti bodů rozhodne větší počet bodů nejlepšího
závodníka, případně dalšího. Budou přiděleny pouze hlavní body.
Rozsah závodění
Mladší žáci a mladší žákyně:
60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 4x60m,60m př.,výška, dálka, koule,oštěp, míček, chůze
1000 m
Termíny chůze pro jednotlivá kola:
pro 1.kolo žactva SSK Vítkovice, pondělí 16.4.
pro 2.kolo žactva Slezan Frýdek-Místek, středa 16.5.
pro 3.kolo žactva Atletika Poruba, středa 29.5.
pro 4.kolo žactva Start Havířov, středa 27.6.
U běhu na 60m nebude finále, pořadí bude určeno podle dosažených časů

Omezení startu
mladší žáci, mladší žákyně / 20 závodníků za družstvo/ mohou v jednom dni startovat pouze
v jednom závodě na tratích 300 metrů a delších.
Mladší žáci a žákyně (2006-2005) mohou v jednom kole startovat nejvýše ve třech
disciplínách. /pokud závodník startoval v chůzi pro dané kolo, může v tomto kole startovat
pouze ve dvou disciplínách/
Postupy
1.až 4.kolo urči postup do krajského finále /pravděpodobně týmy na 1.-6.místě/, definitivně
urči krajský svaz.
Z krajského finále 6.9. ve Frýdku –Místku postupuji do Finále Moravy první tři družstva.

Přidělení kol v sezoně 2018

Moravskoslezský kraj
Mladší žáci
(11)
Mladší žákyně (13)
TJ Sokol Opava A,B 1. kolo 26.4./víceboj/ a 2.kolo 10.5.
TJ Sokol Opava A,B
AO TJ TŽ Třinec, z.s. 1. kolo 26.4./víceboj/ a 3.kolo 24.5.
AO TJ TŽ Třinec
TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s.1. kolo 26.4./víceboj/ a 4.kolo 21.6.
TJ Slezan Frýdek Místek, z.s.
5.kolo 6.9. finále MSK
SSK Vítkovice „A“,“B“ 1.kolo 26.4. /víceboj/
SSK Vítkovice „A“,“B“
Atletika Poruba z.s
Atletika Poruba z.s.
Atletický klub EZ Kopřivnice, z.s.
Atletický klub EZ Kopřivnice, z.s
TJ Slezan Opava z.s.
TJ Slezan Opava z.s.
TJ Start Havířov, z.s.
Atletický klub Hošťálkovice, z.s.
Atletický klub Hošťálkovice, z.s.
TJ Start Havířov
TJ Jakl Karviná
Atletický klub Bohumín, z.s.
Časový pořad určí pořadatel podle místních podmínek.
ŘP: Jaromír KORBEL, mobil: 606 443 969, e-mail: korbel@opava.cz
Přeji zdařilý vstup do nové sezony.

J.Korbel

