Malý Kontinentální pohár – pracovní název 😊
Pořadatel
Termín
Místo

Český atletický svaz ve spolupráci s SSK Vítkovice
6. června 2018
Městský stadion Ostrava – Vítkovice

Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí
Lékař závodu

Valter Boček
Adriana Dvořáková
MUDr. Petr Sikora

Startují
krajská družstva dorostenců a dorostenek z Moravskoslezského, Olomouckého,
Zlínského a Jihomoravského kraje, za každé družstvo startují ve vypsaných disciplínách
2 závodníci / 2 závodnice (roč. nar. 2000 a 2001). Každé družstvo má 1 vedoucího
výpravy, 2 vedoucí družstev a 1 kapitána (nesoutěžící atlet).
Disciplíny
Dorostenci
100 m, 400 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., trojskok, tyč, disk, oštěp
Dorostenky 200 m, 800 m, 3000 m, 300 m př., dálka, výška, koule. Oštěp
Smíšená štafeta 4x400 m – (2 dorostenci + 2 dorostenky), libovolné obsazení úseků!
Soutěžní pravidla
Všechny disciplíny jsou bodovány na základě umístění týmů, které se určuje součtem
umístění závodníků v dané disciplíně. Boduje se od 1. místa 8–6–4–2 body.
Výjimkou jsou dálka, trojskok, vrh koulí a dlouhé hody, kde všichni účastníci mají tři
pokusy. Do čtvrtých pokusů postupuje vždy lepší člen družstva. Do pátých pokusů pak
nejlepší 2 závodníci ze 4. pokusů.
U běhů na 3000 m bude docházet po uběhnutí 1400 m k vyřazování vždy závodníka,
který proběhne v daném kole cílovou čárou jako poslední. První vyřazený závodník
obsazuje 8. místo, druhý vyřazený pak 7. místo atd. V posledním kole se utkají 4
závodníci o umístění na 1. až 4. místě.
Každý kapitán krajského družstva má právo udělit „žolíka“ na předem vybranou
disciplínu, kde v případě vítězství svého týmu v této vybrané disciplíně získává
dvojnásobek přidělovaných bodů. Každé družstvo získá svého ambasadora z řad
národních ambasadorů Kontinentálního poháru nebo z řad reprezentantů ČR.
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Vyhlašuje se celkové pořadí týmů na základě součtu získaných bodů v kategoriích
dorostenců a dorostenek. Na slavnostní vyhlašování se dostaví kompletní týmy včetně
svých vedoucích.
Přihlášky
Přihlášky podávají krajské atletické svazy na www.atletika.cz od 28. 5. do 2. 6. 2018 do
24:00 hod.
Výdej startovních čísel
Proběhne při technické poradě, které se účastní 2 zástupci krajských výprav. Technická
porada proběhne ve 13 hod. v Restauraci Stadion na Městském stadionu. Účastníci
obdrží účastnická trička jednotlivých kontinentů.
Rozcvičování
Rozcvičování probíhá výhradně na rozcvičovacím stadionu
Prezentace
Závodníci jsou povinni se prezentovat ve svolavatelně, která je umístěna na
rozcvičovacím stadionu. Ze svolavatelny jsou závodníci zaváděni k soutěži na hlavní
stadion.
Kontrola náčiní
Měření a vážení náčiní proběhne na rozcvičovacím stadionu v rohové místnosti vpravo
u vchodu na rozcvičovací stadion. Místnost bude označena.
Časový program
14:30 Dětské štafety
14:40 Disk

Dci

14:45 Výška

Dky

15:02 Trojskok

Dci

15:05 110 m př.

Dci

15:48 200 m

Dky

15:26 800 m

Dky
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15:34 Tyčka

Dci

15:57 400 m

Dci

16:05 Oštěp

Dci

16:10 3000 m

Dky

16:25 Dálka

Dky

16:30 300 m př.

Dky

16:48 1500 m

Dci

16:58 Koule

Dky

17:10 Oštěp

Dky

17:12 3000 m

Dci

17:36 100 m

Dci

17:53 4 x 400 m

MIX

18:05 Slavnostní vyhlášení

Doprava
Hromadnou dopravu zajišťují krajské atletické svazy. Náklady na dopravu budou
uhrazeny na základě fakturace na Kontinentální pohár IAAF 2018 s.r.o.

Bližší informace
Ing. Valter Boček

Mgr. David Bor

výkonný ředitel organizačního výboru

Vedoucí oddělení soutěží

Kontinentální pohár IAAF 2018 s.r.o.

Český atletický svaz

Mobil: +420 605 801 030

Mobil: +420 777 667 266

E-mail: vbocek@ostrava2018.org

E-mail: dbor@atletika.cz
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