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Základní škola dr. Miroslava Tyrše 

„Atletické mistrovství škol Hlučínska“ 2017 

5. ročník 
 
 

PROPOZICE 

 

Termín konání:                 24. 5. 2017   

Prezence soutěžících:          7:30 – 8:20 h.  

 

Slavnostní zahájení:          8:30 h.,   

nástup jednotlivých škol na plochu hřiště průvod všech 

sportovců a všech ped. pracovníků zúčastněných školy pod 

vedením p. Mrázové  

                                             kulturní program 

 

Zahájení soutěží:                9:00 h. 

 

Předpokládané ukončení her, vyhlášení výsledků, předávání medailí a pohárů 13:30h. 

Vzhledem k tomu, že může dojít k posunu ukončení, prosíme pedagogy zúčastněných škol o 

zajištění rezervy k odjezdu a umožnění účasti na vyhodnocení všem sportovcům. 

 

Žáci jednotlivých škol budou mít jednotné oblečení, (označení, barva), zahajovacího 

průvodu se účastní pod vedením svých učitelů. 

 

Konání za každého počasí.  

 

Každá škola bude mít určenou šatnu (třídy a šatny budou označeny) a určeného průvodce, 

žáka 8. / 9. ročníku. 

Žáci si přinesou sportovní oděv, v případě deště suché převlečení, ručník. 

 

Rozdělení do kategorií: 

1. kategorie 4. a 5. ročník                                              

2. kategorie  6. a 7. očník  

3. kategorie 8. a 9. ročník 

 

Každá škola nominuje jedno družstvo pro každou kategorii:      

3 dívky + 3 chlapci + pedagog 

 

Do každé disciplíny nastupují: 2 dívky + 2 chlapci  

Upozornění!!  

Ve 2. a 3. kategorii- 

 skok do výšky jen 1 dívka a 1 chlapec 

 skok do dálky jen 1 dívka a 1 chlapec  

 

V každé kategorii a disciplíně budou vyhodnocena tři nejlepší místa v jednotlivcích- zlatá, 

stříbrná a bronzová medaile. 

 

Nejlepší škola bude vyhodnocena podle počtů medailí v jednotlivých kategoriích.  
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Pohár získává nejlepší škola v každé kategorii, 1. kategorie, 2. kategorie, 3. kategorie. 

 

Atletické disciplíny: 

Běh  50m   1. kategorie chlapci a dívky 

Běh  60m    2. a 3. kategorie chlapci a dívky                                                         

Běh  200m   1. kategorie chlapci a dívky 

Běh  400m   2. kategorie chlapci a dívky 

Běh  600m   3. kategorie chlapci a dívky 

Skok daleký   1., 2. a 3. kategorie chlapci a dívky 

Skok vysoký   2. a 3. kategorie chlapci a dívky 

Hod plným míčem  1. a 2. kategorie chlapci a dívky 

Vrh koulí   3. kategorie chlapci a dívky 

Štafeta 4x100m smíšené 1., 2. a 3. kategorie chlapci a dívky 

Disciplína pro učitele:  5. člen štafety žáků v 3. kategorii  

 

Rozdělení atletických disciplín pro jednotlivé kategorie: 

1. kategorie:                 50 m, 200 m, hod, skok daleký, štafeta 

2. kategorie:                 60 m, 400 m, hod, skok daleký, skok vysoký, štafeta 

3. kategorie:                 60 m, 600 m, vrh koulí, skok daleký, skok vysoký, štafeta 

 

Časový harmonogram atletických disciplín: 

9,00    50 m, 60 m chlapci + dívky 1., 2., 3. kategorie 

9,30    hod 1. kategorie, skok vysoký, skok daleký – chlapci + dívky 2., 3. kategorie 

10,30   svačina  

10,45   skok daleký 1. kategorie, hod a vrh koulí 2., 3. kategorie chlapci + dívky 

11,30   běh 200, 400, 600 m chlapci + dívky 1., 2., 3. kategorie 

12,15 štafety 4x100m smíšené 1., 2., 3. kategorie chlapci a dívky 

 

                                                                                               

Dotazy k propozicím Mgr. Jana Mrázová, jana.mrazova@zsmt.cz  

 

 

 

 

 

Podporujte sport a zdravý životní styl 

 

 

Mgr. Ivana Staňková, ředitelka, v.r.                            Mgr. Jana Mrázová, vedoucí závodů, v.r. 
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