Zpravodaj družstev st. žactva 2014 č. 2
Sestry a bratři nazdar podruhé. Je před námi 2. kolo KPD, které je zároveň finále. A
nepůjde o nic méně, než o postup do Mistrovství Čech družstev (bohužel jen žákům).
2. kolo se koná v sobotu 6. září v Písku. Odjezd bude v 8:30 z Mariánského náměstí.
Pokud se někde „seknete“ volejte! Přihlášky nahlaste mě na mail nebo sms (kontakty
níže) nebo trenérovi do středy odpoledne.
Po 1. kole po přičtení dodatečných bodů z náhradního kladiva jsou žáci 2. za Novou
Včelnicí s náskokem 7 bodů na 3. Tábor. Pokud by 2. kolo vyhráli s náskokem alespoň 6
bodů před NV, stalo by se družstvo Mistrem Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského
kraje pro rok 2014. Cílem u žáků je ale především nenechat se předběhnout Táborem,
jelikož pouze 2 družstva z kraje mohou soutěžit na Mistrovství Čech.
Žákyně byly celkově 7., v kraji pak 3., ale ztráta na 2. NV je velmi výrazná.
Připomínám výtah z pravidel a technických ustanovení dle soutěžního řádu:
Právo vstupu na plochu hřiště během soutěže mají pouze závodníci, jejichž soutěž
probíhá, řídící pracovníci (technický delegát), delegovaní rozhodčí a činovníci závodů.
Závodníci mohou startovat v oddílovém dresu nebo kombinéze, start v reprezentačním
dresu není přípustný.
V případě, že k disciplíně se z více přihlášených závodníků dostaví pouze jediný,
disciplína se neuskuteční, ale pomocné body za vítězství se udělí.
Závodníci ročníku narození 1997 a mladší mohou v jednom kole startovat nejvýše ve 3
disciplínách včetně štafety a to pouze v jednom závodě na tratích 800 m a delších.
Pravidlo 162.6 (162.8) o nezdařeném startu: v soutěžích žactva a přípravek je povolen
jeden chybný start bez diskvalifikace závodníka, který jej způsobil. Kterýkoliv
závodník, který způsobí další chybný start v témže běhu musí být ze závodu vyloučen.
Nezapomeňte tedy dres a dobrou formu, těším se na vaše přihlášky a v Písku na viděnou.
Na druhé straně je časový rozpis.
Ondřej Brynych
Vedoucí družstev staršího žactva
776 894 316
ondra.brynych@gmail.com

Časový pořad (6. září 2014 v Písku)
10.30

400m př. JI
disk JI,DCI

10.40

400m př. JKY

11.00

300m př. DCI

11.10

300m př. DKY

11.30

200m př. ŽCI

11.40

200m př. ŽKY

11.45

výška ŽCI
dálka JI, DCI

11.55

1.500m JI, DCI

12.05

1.500m JKY, DKY

12.15

1.500m ŽCI

12.25

1.500m ŽKY

12.40

100m JI

12.50

100m DCI

13.00

100m JKY
disk JKY, DKY

13.10

100m DKY

13.25

60m ŽCI

13.35

60m ŽKY

13.50

3.000m JI, DCI, ŽCI

14.05

3.000m JKY, DKY

14.15

výška JKY,DKY koule JI,DCI
trojskok JI, DCI

14.25

400m JI

14.35

400m DCI

14.45

400m JKY, DKY

15.00

300m ŽCI

15.10

300m ŽKY

15.25

4x400m JI, DCI

15.35

4x400m JKY, DKY

15.50

4x300m ŽCI

16.00

4x300m ŽKY

výška JI, DCI
dálka JKY, DKY

koule ŽKY

tyč ŽCI, ŽKY

koule JKY, DKY

tyč JKY, DKY

disk ŽCI

výška ŽKY
dálka ŽCI

koule ŽCI
trojskok JKY, DKY

tyč JI, DCI

dálka ŽKY

disk ŽKY

