
Zpravodaj družstev mladšího žactva 2015 č. 1
Nazdar do nové sezony a vzhůru do bojů o nejlepší družstvo Jihočeského kraje v 
kategorii mladšího žactva. Loni byli žáci třetí (nebýt formálního nedostatku na soupisce, 
byli by dokonce druzí) a žákyně o pár bodů čtvrté. Jak jsem tak na vás zběžně koukal, 
letos by to mohlo být ještě mnohem lepší. Jste silná družstva, těším se!

Nejdřív pár důležitých informací
Můžete soutěžit za družstvo mladšího i staršího žactva. Podle pravidel musíte soutěžit v 
oddílovém dresu nebo tričku. Za družstvo může v jednom kole nastoupit maximálně 20 
závodníků. V jedné disciplíně může za družstvo na jednom kole nastoupit maximálně 8 
startujících. V jednom kole můžete startovat maximálně ve 3 disciplínách.

Právo vstupu na plochu hřiště během soutěže mají pouze závodníci, jejichž soutěž probíhá, řídící
pracovníci (technický delegát), delegovaní rozhodčí a činovníci závodů. Takže rodiče, trenéři ani 
závodníci, kteří zrovna nezávodí, nesmí na dráhu ani k sektorům.

V technických disciplínách (kromě výšky) mají všichni závodníci 4 pokusy bez finále.

Přihlášená družstva
Mladší žáci Mladší žákyně
1. T.J. Sokol Č.Budějovice /SOKCB/ 1. T.J. Sokol Č.Budějovice /SOKCB/
2. SK Čtyři Dvory /4DVCB/ 2. SK Čtyři Dvory /4DVCB/
3. TJ VS Tábor /TABOR/ 3. TJ VS Tábor /TABOR/
4. SKOK J.Hradec /SKOKJH/ 4. SKOK J.Hradec /SKOKJH/

5. TJ Lokomotiva Veselí n. L. /VESEL/
6. TJ Nová Včelnice /NVCEL/
7. TJ SK Čéčova Č.Budějovice /CECCB/

Přehled kol a disciplín
1. kolo, 17. května, České Budějovice, SK Čtyři Dvory
- 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule, míček, 4 x 60 m

2. kolo, 24. května, Písek
- 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., výška, dálka, koule, míček 4 x 200 m

3. kolo, 13. září, Nová Včelnice
- 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, koule, míček, 4 x6 0 m

Přihlášky mi posílejte vždy do středy před závodem. Na první kolo dorazte nejpozději hodinu 
před svou první disciplínou a nahlaste se mi. Časový rozpis 1. kola je na druhé straně.

Ondřej Brynych, vedoucí družstva
776 894 316, ondra.brynych@gmail.com



Časový rozpis 1. kola KPD ml. žactva
17. května, SK Čtyři Dvory ČB

10:00 110 m př. M dálka žáci výška žákyně disk M koule Ž tyč M

10:10 100 m př. Ž

10:25 60 m př. žáci

10:40 60 m př. žákyně

10:55 3000 m M dálka žákyně výška žáci disk Ž koule M tyč Ž

11:15 100 m M

11:25 100 m Ž

11:40 60 m žáci

11:50 dálka M výška Ž míček žáci koule žákyně kladivo M

11:55 60 m žákyně

12:10 800 m žáci

12:20 800 m žákyně

12:30 1500 m M

12:40 1500 m Ž dálka Ž výška M míček žákyně koule žáci kladivo Ž

12:50 300 m žáci

13:00 300 m žákyně

13:10 400 m M

13:20 400 m Ž

13:30 4x60 m žáci

13:40 4×60 m žákyně

13:50 4x100 m M

14:00 4x100 m Ž

Legenda:
Ž – ženy; M – muži (přebor se koná společně s přeborem mužů a žen)
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