
1. Zpravodaj MPD mladšího žactva – skupina B 

 

Vážení vedoucí družstev, 

již se nám blíží první kvalifikační kolo družstev mladšího žactva skupiny B, které pořádá SK 

Jeseniova, na svém hřišti ve čtvrtek 10.6.2021.  

Dovolte mi pár připomenutí ze soutěžního řádu: 

 

Soupisky 

Oddíly kluby předkládají soupisku, která musí obsahovat název a abecední seznam družstva 

(příjmení, jméno a datum narození ve formě RČ) Formulář soupisky na 

www.atletika.cz//kestažení/formuláře. 

Doplňková soupiska se předává řídícímu pracovníkovi v průběhu dalších kol soutěže se 

stejnými náležitostmi jako soupiska základní. 

Na soupisce může být uveden libovolný počet závodníků, včetně hostujících a hostujících 

cizinců.  

1) Oddíly/kluby (vedoucí družstev) zasílají vyplněné soupisky elektronickou poštou na 

email: atletika@vinpr.cz, nejpozději 48 hodin před prvním kolem soutěže (do 22:00 

hodin).  

2) Přihlášky k závodu je třeba provést přes přihlášky na webu ČAS do 9.6.2021 do 22h. 

 

Bodování 

V každé disciplíně dvojbojů se boduje pomocnými body umístění na prvním (24 bodů) až 

dvacátém čtvrtém místě (1 bod) V disciplíně bodují vždy dva nejlepší závodníci, závodnice 

družstva, včetně štafet při dodržení pravidla o startech ve dvojbojích. Na základě takto 

přidělených pomocných bodů vznikne pořadí družstev a jsou přiděleny hlavní body v každém 

kvalifikačním kole. 

 

Omezení startů 

Ve všech částech soutěže startují společná družstva žáků a žákyň, která mají maximálně 24 

členů. Z tohoto počtu může být maximálně 12 žáků. Závodníci ročníku narození 2010 mohou 

startovat v MPD mladšího žactva. 

Závodník družstva musí v každém kvalifikačním kole absolvovat jinou kombinaci dvou 

disciplín. Opakování stejné kombinace je považováno za neoprávněný start se všemi důsledky 

z toho vyplývající. 

http://www.atletika.cz/kestažení/formuláře


Ve smíšené štafetě 4x60 m (2 žáci + 2 žákyně), která je zařazena na úvod každého 

kvalifikačního kola, mohou startovat maximálně 4 štafety za každé družstvo. 

 

Rozsah disciplín v 1. kole: 

žáci (60 m + skok vysoký), (150 m + vrh koulí 3kg), (60 m př. + dálka), (800 m + kriket) 

žákyně (60 m + skok vysoký), (150 m + vrh koulí 2kg), (60 m př. + dálka), (800 m + kriket) 

 

Časový pořad 

16:30 4x60 m 

16:45 800 m Žci     Dálka Žci     Koule Žky 

16:50     Výška Žci     Kriket Žky 

16:55 150 m Žci 

17:10 60 m Žky 

17:30 60 m př. Žky 

17:50 60 m př. Žci   Výška Žky     Kriket Žci 

17:55       Dálka Žky     Koule Žci 

18:05 60 m Žci 

18:20 150 m Žky 

18:30 800 m Žky 

 

Na všechny se moc těším! 

Anita Ešpandrová 


