Krajský přebor družstev přípravek 2019
Rozdělení soutěže na 2 skupiny (podle přihlášek a vzdáleností na jednotlivá kola)
Soutěž se bude konat pátky, cca od 17. hodin (každé kolo jiný datum)
Disciplíny 1. a 2. kolo:
1. kolo
60 m
150 m
600 m
8x100 m
Skok daleký
Kriket

2. kolo
60 m
50 m př.
600 m
8x100 m
Skok daleký
Plný míč 1 kg

Disciplíny finále: 60 m, 150 m, 600 m, 50 m př., 8x100 m, skok daleký, skok vysoký, kriket, plný míč 1 Kg
Počet startujících na disciplíně 8/družstvo. Počet startujících na disciplíně ve finále 6/družstvo.
Změny v jednotlivých disciplínách:
Štafeta 8 x 100 m
• Bez daného poměru chlapců a dívek.
• Označit předávkové území pomocí kuželů/stříšek (na začátku a na konci předávkového území)
uvnitř oválu tak, aby nezasahovaly do dráhy.
• Maximální počet štafet v rozběhu 4. V případě, že se přihlásí 5 štafet, ponechat všech 5 do jednoho
běhu.
• Chlapci a dívky, kterých se týká 4. – 7. předávka stojí mimo dráhu a čekají na povel rozhodčího, že
se mohou připravit k předávce (z důvodu toho, aby nestálo více závodníků v drahách a nevznikal
chaos).
• Řazení závodníků při předávkách – závodníci se řadí v tom pořadí, v jakém startuje jejich štafeta.
Není povoleno, aby trenér či rozhodčí přesouval závodníky k předávce podle průběžného pořadí
štafety. (všichni závodníci čekají na předávku převážně v první a druhé dráze, tudíž to nikomu
výhodu/nevýhodu nepřinese)
Hod plným míčem 1 Kg (medicinbal)
• Stoj rozkročně + odhod oběma rukama s možností výskoku.
• Stoj rozkročně + nákrok + odhod oběma rukama s možností výskoku (případně stoj rovnou
s nákrokem).
• Závodník nesmí přešlápnout, rozběhnout se či dělat více kroků než jen povolený nákrok.
• Odhod je prováděn přes hlavu vpřed, čelně a obouruč.
• Vytvoříme instruktážní video.
• (Pozn. Pravidla zůstávají stejná jako dříve, nyní je povolen i výskok při odhodu)
Dálka
• Zůstane stejně jako nyní – KPJ prkno, KPD pásmo.
Výška
• Na prvních dvou kolech vyřazeno, bude na finále.
Postup
• Do finálového kola postupují všechna družstva. Přenášení hlavních bodů viz následující odstavec.

Bodování
• 1. – 10. místo v jednotlivých disciplínách -> 11 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
• V prvním kole se sečtou pomocné body a udělí se hlavní body. V druhém kole se sečtou pomocné
body a udělí se hlavní body. (Tak jako bylo zvykem nyní). Hlavní body z obou kol se sečtou a utvoří
se pořadí (v případě shody hlavních bodů rozhodují pomocné body) podle kterého se přidělí nové
hlavní body, které se přenášejí do finále. Přenášejí se pouze hlavní body prvních pěti družstev ve
skupině.
Finále
• Spojený závod se starším žactvem – sobota nebo neděle

Pracovní skupina: Bahenská Kateřina, Chládková Šárka, Chýnová Tereza, Fleischmann Pavel, Kinšt Otakar,
Mlsová Jaroslava, Plaček Martin, Plánek Jan, Škrleta Pavel, Turek Mirek, Tycová Dagmar a Váňová
Bohuslava
Návrh konečné verze pro výbor JčKAS: Fleischmann Pavel a Chládková Šárka
Koordinátor pracovní skupiny: Pincová Monika

