ŠKOLNÍ ATLETICKÝ PARAPOHÁR
Propozice na 6. ročník
Datum konání:
Místo konání:
Pořadatelé:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:

12. června 2014, 9:30 hodin
Městský atletický stadión v Pardubicích na Dukle
Sportovní klub Hvězda SKP Pardubice
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Pavel Studnička
Iva Toušová

Pravidla závodu:

do závodu může každá z oslovených škol přihlásit své družstvo, nebo více družstev (8 – 12
členů – chlapci i dívky), které bude soutěžit v 6 atletických disciplínách a štafetě. Na základě
pořadí budou jednotlivým sportovcům přiděleny body, které rozhodnou o vítězství celého
týmu. Na každou disciplínu mohou nastoupit max. 3 žáci za družstvo, bodovat budou první
dva. Každý sportovec může absolvovat max. 2 disciplíny plus štafetu.

Disciplíny

pro chodící: 60 m, 200 m, dálka, míček, kombinovaná štafeta 4 x 60 m
pro sedící: 60 m, míček, kombinovaná štafeta 4 x 60 m

Účastníci:

Za školu jedno či více smíšených družstev.
Kategorie budou rozděleny dle věku.
Kategorie A do 13 let včetně (ročník narození 2001).
Kategorie B 14 - 20 let (ročník narození 1994).
Členové družstva musí být v den konání závodu v uvedeném věku. Starší účastníci závodu
mohou do soutěže nastoupit pouze jako jednotlivci. Do štafety a kombinované štafety může
škola zapsat max. 2 účastníky starší 20 let.

Ceny a vyhlašování:

Vyhlašováni budou sportovci na prvních 3 místech v každé disciplíně a každé kategorii, a 3
vítězná družstva. Pro každého účastníka budou připraveny dárky a odměny.

Přihláška k závodu:

Oslovená škola se může přihlásit písemnou formou, mailem či telefonicky na sekretariátu
Sportovního klubu Hvězda SKP Pardubice, Čs. Armády 2515, Pardubice, 530 02, tel., fax:
466 304 881, mail: hvezdatps@seznam.cz do 16. 5. 2014. Seznam sportovců s rozepsanými
disciplínami předá/zašle odpovědný zástupce nejpozději 2 dny před akcí na přiloženém
formuláři (který bude obratem po přihlášení odeslán na kontakt přihlášeného týmu), kde bude
označeno, kterých disciplín se daní sportovci zúčastní. Změny jsou možné do 9,00 hodin
v den závodu.

