
	 																																																					

	

	

	

OKRESNÍ	KOLO	–	OKRES	KLATOVY	

ŠTAFETOVÝ	POHÁR	2016ohar.cz	
Termín:	 	 29.4.2016	

Místo:	 	 	 atletický		stadion	v	Klatovech,	Domažlická	609,	339	01	Klatovy		

Ředitel	závodu:																Mgr.	Petr	Cerina,	p.cerina@centrum.cz	

Disciplíny:	 smíšené	štafety	dívek	a	chlapců	z	1.	–	5.	tříd	podle	vypsaných	kategorií	v	závodech	na	
8x100m	a	8x200m.	

Přihlášky:	 na	webu	www.stafetovypohar.cz,	zde	škola	v	přihlašovacím	formuláři	přihlásí	svojí	
štafetu	do	okresního	kola.	Do	okresního	kola	bude	zařazeno	maximálně	15	ZŠ!!	
Uzavírka	přihlášek	je	27.4.2016	

Systém	soutěže:	 Časy	všech	tří	štafet	se	sčítají.	Vítězí	družstvo	s	nejnižším	součtem	časů.		
	 U	 štafety	 8x200	 m	 A	 a	 8x200	 m	 B	 se	 započítává	 rychlejší	 štafeta.	 Při	 rovnosti	 časů	

rozhoduje	čas	ve	štafetě	8x200	m.		
	 Při	nenastoupení	štafety	se	škola	nezapočítává	do	celkového	pořadí.	
 
Postup:	 První	 dvě	 školy	 postupují	 do	krajského	 kola	 +	 další	 školy	 podle	 nejrychlejších	 časů	

z	okresních	kol	do	konečného	počtu	15	škol	na	krajském	kole.	

Odměny:	 První	tři	školy	v	absolutním	pořadí	obdrží	diplomy,	medaile	a	poháry.	Každý	závodník	
navíc	dostane	malý	dárek	

Časový	pořad:		

9.00	–	9.30	 prezentace	štafet	
9.30	 porada	vedoucích	družstev	
10.00	 Slavnostní	zahájení	
10.30	 start	závodu	8x100m	1.	–	3.	třídy	celkem	max.	3	běhy	po	pěti	štafetách	
11.00	 start	závodu	8x100m	4.	–	5.	třídy	celkem	3	běhy	po	pěti	štafetách	
11.30	 start	závodu	8x200m	A	+	8x200m	B	
12.00	 vyhlášení	výsledků,	předání	odměn	a	diplomů	
	
Obecné	propozice	soutěže	a	veškeré	informace	najdete	na	www.stafetovypohar.cz		

Kontaktní	informace:	

Mgr.	Petr	Cerina,	p.cerina@centrum.cz,	tel:725	038	700	



Pravidla: Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Doporučuje se uspořádat běhy 
po čtyřech až pěti štafetách pro okresní kolo a běhy po pěti až šesti štafetách pro 
krajská finále. Závodníci se po startu hned sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací 
území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky pod.). Čas štafet na 
okresním kole je měřen elektronicky nebo ručně (dle možností pořadatele).  

 
Hodnocení:  Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů. U 

štafety 8x200 m A a 8x200 m B se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů 
rozhoduje čas ve štafetě 8x200 m.  

 Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí. 
 
Přihlášky: Předběžné přihlášky online na http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska-okresy 
 V písemné podobě je nutné přihlášku potvrzenou ředitelstvím školy odevzdat při 

prezentaci. 
 Do okresního kola bude zařazeno prvních 15 přihlášených škol z okresu. 
 Do krajského kola postupují první dvě školy z okresního kola. + další školy 

podle nejrychlejších časů z okresních kol do konečného počtu 15 škol na 
krajském kole. 

 
Doklady pro start: Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, 

kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména a úplná data 
narození všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí 
škola. 

 
Odměny: Školy na 1. – 3. místě obdrží diplomy, medaile a poháry.  

Každý závodník dostane malou odměnu. 
  
Omezení: Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii a štafetě 8x200 m. Ve 

výjimečném případě (malý počet žáků v ročníku) je možný start závodníka mladší 
kategorie za starší (nemůže, ale v tomto případě startovat ve své kategorii). Tzn. 
závodník, který chodí do 1. - 3. třídy může startovat ve štafetě se závodníky 4. – 5. třídy, 
nemůže ale v tom případě již startovat ve štafetě pro 1. – 3. třídy.     

	

Šatny	a	sprchy:														Budou	zajištěny	pouze	k	převlékání.	Pořadatel	neručí	za	věci	odložené	v	šatnách.	
	 	 	 					

Prezentace	družstev:		V	kanceláři	ve	stanu	v	cíli	do	9.00	hod,	kontrola	soupisek		

	


