HRY VIII. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2017
Atletika
1. Pořadatel:

Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno

2. Místo soutěže:

atletický stadion VUT Pod Palackého vrchem

3. Kategorie:

Žáci mladší (Hml) a žákyně mladší (Dml): ročníky narození
2004, 2005.
Žáci starší (Hst) a žákyně starší (Dst): ročníky narození
2002 a 2003.

4. Kontakt:

Petr Kotyza, tel. 606 333 997
e-mail kotyza@fsps.muni.cz

A/ Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno

Organizačně
zajišťuje:

Petr Kotyza

Termín:

26. 06. 2017 - 28. 06. 2017
Pondělí 26.6. 2017 – 13:00 – 19:00
Úterý 27.6. 2017 – 13:00 – 19:00
Středa 28.6. 2017 – 9:00 – 13:00

Počet
startujících:

36 závodníků celkem. 10 starších žáků, 10
mladších žáků, 8 mladších žákyň

Ředitel
soutěže:
Technický
ředitel:

Petr Kotyza

Hlavní
rozhodčí:

Jiří Kubíček

Technická
porada:

Bude upřesněno

starších žákyň, 8

Jiří Šoba

Disciplíny:
Mladší žáci
Mladší žákyně

60m, 800m, 60m př., míček, výška, dálka, 4x60m
60m, 800m, 60m př., míček, výška, dálka, 4x60m

[	
  
	
  

Starší žáci
Starší žákyně
Informace:

60m, 300m, 1500m, 100m př., koule 4 kg, výška, dálka, oštěp,
4x60m
60m, 300m, 800m, 100m př., koule 3 kg, výška, dálka, oštěp,
4x60m
Veškeré informace podá Petr Kotyza

B/ Technická ustanovení
Pravidla:

Závodí se podle platných pravidel Českého atletického svazu a
těchto propozic.

Omezení
startu:

Maximální počet startujících za celé krajské družstvo je
36 závodníků a 6 členů doprovodu. Za každý kraj mohou nastoupit
v jedné disciplíně maximálně 2 závodníci. Závodník může nastoupit
maximálně ve dvou individuálních disciplínách a jedné štafetě a
může závodit jen ve své věkové kategorii.

Námitky a
protesty:

Podávají se do 30 minut po vyvěšení výsledků u hlavního
rozhodčího závodu s vkladem 500 Kč. V případě zamítnutí propadá
vklad ve prospěch pořadatele.

Zdravotní
zabezpečení:

Zajišťuje pořadatel (lékař,
hasičská záchranná služba).

Zvláštní
ustanovení:

Účastníci startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřebírá
zodpovědnost za případnou zdravotní či majetkovou újmu žádného
účastníka.

Upozornění:

U technických disciplín bude probíhat kvalifikace. Přes
kvalifikaci postupuje ten, který splní kvalifikační limit.
V případě, že počet (12) nebude naplněn, je tento doplněn
do počtu 12ti účastníků finále.

zdravotník,

fyzioterapeut/masér,

Kvalifikační limity budou obecně upřesněny do 30.5.2017
na základě tabulek 2017.
Postupové klíče běhy:
60 m – 4 rozběhy, z rozběhů postoupí do semifinále závodníci na
1. – 3. místě + další 4 s nejlepšími časy.
Ze semifinále postoupí do finále závodníci na 1. – 3. místě + další 2
s nejlepšími časy.
300 m – 4 rozběhy, z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1.
místě + další 4 s nejlepšími časy.
60 m př. a 100 m př. – 4 rozběhy, z rozběhů postoupí do finále
závodníci na 1. místě + další 4 s nejlepšími časy.
800 m – 3 rozběhy, z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1. –

2. místě + další 2 s nejlepšími časy.
1500m – 2 rozběhy, z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1. –
3. místě + dalších 6 s nejlepšími časy.
4x60 m – 2 běhy přímo finále, běží se na čas.
Orientační kvalifikační limity do finále ve skoku vysokém:
Žákyně mladší 143 cm
Žáci mladší 150 cm
Žákyně starší 156 cm
Žáci starší 170 cm
Zvyšování:
Žákyně mladší 115-120-125-130-135-140 cm a dále po 3 cm
Žáci mladší 135-140-145-150-155 cm a dále po 3 cm
Žákyně starší 136-141-146-151-156 - 161 cm a dále po 3 cm
Žáci starší 150-155-160-165-170 -175 cm a dále po 3 cm
Orientační kvalifikační limity do finále ve skoku dalekém:
Žákyně mladší 465 cm
Žáci mladší 500 cm
Žákyně starší 505 cm
Žáci starší 580 cm

