
Česká asociace Sport pro všechny
KASPV Pardubice

za podpory Pardubického kraje
a Magistrátu města Pardubic

vyhlašuje

Krajské kolo soutěže v atletickém víceboji

Pořadatel : Pardubická KASPV
Termín: sobota 24. května 2014 od 9:30
Prezence: 8:30 – 9:15
Porada rozhodčích: 9:00
Místo konání: ZŠ Benešovo nám., Pardubice
Přihlášky: písemně do 18. května 2014 na adresu Pardubická KASPV,

K Vinici 1901, 530 02 Pardubice,
telefon 777 791 116, nebo e-mailem na adresu
pardubicky@caspv.cz
Na přihlášce musí být vždy uvedeno jméno a příjmení
závodníka, datum narození a kategorie, ve které hodlá
startovat.

Startovné: 80,- Kč za účastníka (zaplatí RCSPV při prezenci)
Cestovné: KASPV uhradí cestovné přihlášeným RCSPV dle směrnic

ČASPV.

Ředitel soutěže: Kamil Pipek

Hlavní rozhodčí: Jaroslav Záruba

Rozhodčí: každý region zajistí minimálně 4 rozhodčí, které jmenovitě
nahlásí při přihlašování závodníků

Kategorie:
1. mladší  žákyně   I rok nar. 2005 a mladší
2. mladší  žákyně  II rok nar. 2003 až 2004
3. starší  žákyně     I rok nar. 2001 až 2002
4. starší  žákyně    II rok nar. 1999 až 2000
5. mladší  žáci   I rok nar. 2005 a mladší
6. mladší  žáci   II rok nar. 2003 až 2004
7. starší žáci      I rok nar. 2001 až 2002
8. starší žáci      II rok nar. 1999 až 2000
9. dorostenci a muži rok nar. 1998 a starší
10. dorostenky a ženy rok nar. 1998 a starší

Disciplíny:

mladší žactvo I. a II.
1. Sprint                        50 m ml. žactvo I. a II.
2. Skok daleký ml. žactvo I. a II.
3. Hod                           míčkem 150 g ml. žactvo I. a II.
4. Běh 400 m ml. žactvo I. a II.



starší žactvo I. a II. a dorost a dospělí
1. Sprint                        60 m st. žactvo I. a II., dorost a dospělí
2. Skok daleký st. žactvo I. a II. , dorost a dospělí
3. Hod                           míčkem 150 g st. žákyně I. a II.
                                      granátem 350 g st. žáci I. a II. , dorost a dospělí
4. Běh 800 m st. žactvo I. a II.

1000 m dorostenky a ženy
1500 m dorostenci a muži

Specifické úpravy:
Sprint:                       U mladšího žactva startovní výběh z polovysokého nebo

nízkého startu z bloků
Hod míčkem:            Z rozběhu i z místa
Skok daleký:             U ml. žactva I. bude měřeno od bodu dopadu k bodu odrazu,

přešlap je však hodnocen, jako neplatný pokus

Při rovnosti bodů rozhoduje nejvyšší bodový zisk v kterékoliv disciplíně.

Vložený závod:

Štafety regionů 4×60m ve všech žákovských kategoriích.

Všeobecná ustanovení:

� Soutěž je vypsána pro družstva a pro jednotlivce v kategoriích žactva.
� V každém družstvu můžou být minimálně 4 a maximálně 6 závodníků
� V soutěži nesmějí startovat cvičenci, kteří jsou nositeli výkonnostních tříd v atletice,

nebo v posledních třech letech aktivně závodili v atletických soutěžích svazu atletiky.
� Vlastní soutěž se řídí pravidly atletiky, bodování dle koeficientů a tabulek vydaných

MR ČASPV.
� V soutěži jsou povoleny pouze tretry s krátkými hřeby.
� Do krajské soutěže postupuje z regionů šest závodníků v každé kategorii.
� Region je oprávněn vyslat soutěžící i v případě, že se regionální soutěž nekonala.
� Mladším cvičencům je povoleno startovat za starší kategorii, opačně je nepřípustné.
� Při prezentaci předloží vedoucí družstev soupisky cvičenců dle skutečnosti, členské

průkazy ČASPV, průkazy zdrav. pojišťovny.
� Protesty může podávat pouze vedoucí poškozeného závodníka, a to písemně

s vkladem 100 Kč, který v případě neoprávněného protestu propadá ve prospěch
KASPV.

� Parkování autobusů je možné na parkovišti u krematoria.
� Na závodišti bude možnost zakoupit si občerstvení.
� Propozice je možné rovněž nalézt na internetové adrese

http://www.caspv.cz/cz/kraje-kaspv/pardubicka-kaspv/kalendar-akci/

Kamil Pipek
předseda KASPV Pardubice


