
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV MINIPŘÍPRAVEK 2018  
ATLETICKÁ LIGA 

 

3. ročník 
 

1.  Pořadatel 
 Moravskoslezský krajský atletický svaz, Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.,  
 řídící pracovník Veronika Siebeltová - email: siebeltova.v@seznam.cz, 733 426 388. 

 

2. Systém soutěže 
  Soutěží družstva děvčat ročníky 2009-2010 a družstva chlapců ročníků 2009-2010.  
 

3. Podmínky účasti 
a) Soutěže se zúčastňuje družstvo, které bylo včas přihlášeno.  
 Přihlášky se zasílají do 13. 3. 2018 elektronicky na adresu josef.nej@seznam.cz 
b) V soutěži startují družstva na soupisku (seznam závodníků), která se odevzdává před  
     prvním kolem.  
c) Ke startu jsou oprávněni závodníci potvrzení na soupisce. Doplnění soupisky je možno  
    kdykoliv před zahájením dalšího kola. Není dovoleno doplňovat soupisku až po závodě. 

 

4. Termíny jednotlivých kol Atletické ligy minipřípravek 
1. kolo sobota 17. března Běh okolo Olešné   10.00 hod. Frýdek-Místek  
 

2. kolo čtvrtek19. dubna Atletický trojboj  15.30 hod. Třinec  
      100 m, dálka, raketka  
 

3. kolo úterý 1. května Májové závody  10.00 hod. Frýdek-Místek  
           60 m, 300 m, skok z místa, míček, 4x 60 m 
 
 

4. kolo čtvrtek 31. května Atletické závody  15.30 hod. Kopřivnice 
           150 m, 600 m, 60 m př., dálka, raketka, 4x 200 m 
 

5. kolo úterý 26. června Atletický trojboj  15.30 hod. Poruba 
           60 m, dálka, raketka  

6. kolo úterý 18. září Atletický čtyřboj  15.30 hod. Vítkovice  
           50 m, 500 m, dálka, míček  
 

7. kolo úterý 25. září Atletické závody  15.30 hod. Frýdek-Místek  
       60 m, 300 m, 800 m, dálka, míček, 4x 60 m 
 

5. Přihláška ke kolu 
 Přihláška ke kolu se podává dle propozic vydaných pořadatelem každého kola. 
 

6. Hodnocení soutěže 
a) Při běžeckých závodech a při vícebojích se udělují pomocné body za prvních 40 míst (50-45- 
  42-39-37-35-34-33...1), zvlášť děvčata a zvlášť chlapci. 
b) Při atletickém kole se za umístění v jednotlivých disciplínách udělují pomocné body za 20   

prvních míst (22-20-18-17-16-15-…1), plichta družstev v pomocných bodech v kole se řeší tak, 
že o pořadí rozhoduje větší počet získaných prvních míst, popř. druhých, resp. dalších míst. 

c) V případě, že družstvo nezíská žádný pomocný bod, rozhoduje o pořadí v kole pro přidělení    
     hlavních bodů nejlépe umístěný závodník, případně další závodníci v pořadí.   
d) Družstvo tvoří nejméně 3 skutečně nastoupivší závodníci, resp. závodnice. Při menším počtu se  
 započtou získané pomocné body, ale hlavní bod se nepřidělí. 
e) Hlavní body se přidělují v opačném pořadí dle počtu zařazených družstev a to 
 dle počtu pomocných bodů získaných v kole. Hlavní body se nedělí. 
f) Družstvo, které do některého kola nenastoupí, nezískává žádný hlavní bod. 

 

7. Omezení startu 
a) V soutěži může v jednom kole za družstvo startovat maximálně 20 závodníků.  
b) Závodník může startovat v jednom kole na dráze max. ve dvou disciplínách a štafetě. Počet 

přihlášených v disciplínách není omezen, družstvo není povinno obsadit každou disciplínu.  
c) Startovat mohou pouze ročníky 2009 a 2010 ! 

 

8. Ceny 
a) Ceny v jednotlivých kolech poháru. Jsou v kompetenci pořadatelů závodů. 
 

b) Ceny v celkovém hodnocení poháru.  

 První tři družstva obdrží poháry a každý člen družstva medaili.  

 Pro členy nejlepších tří družstev bude připravena sladká odměna. 
 

 

Vyhlášení celkových výsledků Atletické ligy minipřípravek proběhne na posledním závodě.   


