
 

Okresní kolo ŠTAFETOVÝ POHÁR  

 

Termín:  čtvrtek 2.5.2019  

Místo: Městský atletický stadion Karlovy Vary /vedle KV Arény, 
Západní/ 

Ředitel závodu: Oldřich Dvořák, technicky zajišťuje TRIATLET Karlovy Vary  

Disciplíny:  Štafety smíšené (4 chlapci + 4 dívky) :  

8x100 m (1.-3. třída) 

8x100 m (4.-5. třída) 

8x200 m vybraní žákyně a žáci školy, kteří již startovali ve 
štafetách 8x100m s následujícím rozdělením: 
2 dívky + 2 chlapci (1. - 3. třída) 
2 dívky + 2 chlapci (4. - 5. třída) 

8x200 m "B" soutěžící, kteří neběželi ve štafetě 8x200 m "A" 

 

Doplňkové disciplíny: 

 Skok daleký z místa: 1.-3.třída 

 Skok daleký z místa: 4.-5.třída 

 Hod medicinbalem 1 kg: všechny ročníky 

 

Přihlášky: Podávají základní školy elektronicky prostřednictvím webu 
www.stafetovypohar.cz/prihlaska 

 

Systém soutěže: Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem 
časů.  

 U štafety 8x200 m 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. 
Ve skoku a hodu se vyhlašují soutěžící umístěni na 1.-3.místě. Do 
celkového hodnocení se tyto disciplíny nezapočítávají. 

 
Postup: Do krajského finále / 15.5. v Karlových Varech/ postupují 1. a 2. ZŠ 

z okresních kol /KV,SO,CH/. Do republikového finále postupují 
vítězné /1./ štafety z Krajských kol.  

Odměny: První tři školy v absolutním pořadí obdrží diplomy, medaile a 
poháry. Každý závodník navíc dostane malý dárek. V doplňkových 
disciplínách obdrží soutěžící, kteří obsadí 1.-3. místo medaili a 
diplom. Změna cen je vyhrazena.  

 

 

http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska
http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska


Časový pořad:  

 

9:15   Prezentace štafet a porada vedoucích 

9:30   Společná rozcvička, zahájení  

9:45   8x100m (1.-3.třída)  

10:00   8x100m (4.-5.třída)  

10:20   Dálka 4. – 5. třída / medicinbal 1. – 3. třída 

10:50   Dálka 1. – 3. třída / medicinbal 4. – 5. třída 

11:15   8x200m A (smíšená štafeta) 

11:35   8x200m B (smíšená štafeta)  

12:00   Vyhlášení výsledků 

  

Pozn.: Časový pořad může být na místě upraven dle počtu přihlášených škol.  

 

Obecné propozice soutěže a veškeré informace najdete na www.stafetovypohar.cz  

 

Kontaktní informace:  

Oldřich Dvořák, mobil 736650327, Lucie Markusková, mobil 734 32 14 14 
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