
TJ Slavoj Český BROD, oddíl atletiky 
pořádá v neděli 20. 6. 2021 

2. kolo KPD přípravek Středočeského kraje – sk. B 

MÍSTO:                  
 Sportovní areál Kutilka (atletické hřiště), Sokolská 895, Český Brod, 282 01 (50°3'53.737"N, 14°51'12.835"E) 

  
SYSTÉM SOUTĚŽE: 

 Soutěž družstev, chlapci a dívky ročník narození 2010, 2011 (2012) 
 Družstva 10 členná smíšená – 8 nejlepších výkonů boduje. Max dvě družstva za oddíl (A, B), tzn. max 20 dětí za 

oddíl.  
  
DISCIPLÍNY: 

 60 m, skok daleký, hod raketkou, štafeta 8 x 200 m 
 na konci závodu bude vložen závod na 800 m (nepočítá se do družstev), závod je dobrovolný a není potřeba se na 

něj přihlašovat. Atleti, kteří budou chtít závod odběhnout, se shromáždí v uvedený čas na startu. V cíli budou 
seřazeni a budou sepsána jejich jména. Vyhodnocení běhu proběhne pouze v kategoriích: chlapci, dívky bez 
ohledu na věk. 

  
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE: 

 Hodnocení proběhne v rámci družstev. V jednotlivcích budou děti vyhodnoceny v disciplínách 60 m, skok daleký a 
hod raketkou v těchto kategoriích: 

o 2010 dívky 
o 2010 chlapci 
o 2011 a mladší dívky 
o 2011 a mladší chlapci 

 
PODMÍNKY ÚČASTI – PŘIHLÁŠKY: 

 Přihlašování na závod probíhá přes email: atletikaceskybrod@seznam.cz, do pátku 18. 6. 2021. Do emailu uveďte 
jméno a ročník narození závodníka nejlépe v excelu.  

 Každá přihláška bude potvrzena e-mailem.  
 
INFORMACE K DISCIPLÍNÁM:  

 V technických disciplínách má každý závodník 3 soutěžní pokusy (s ohledem na počet přihlášených závodníků a 
počasí může řídící soutěže snížit počet pokusů na 2 pokusy). 

 Skok daleký se měří z místa odrazu 
 
OBČERSTVENÍ A DOPROVODNÝ PROGRAM: 
Po celou dobu závodu bude otevřeno občerstvení přímo v areálu. Pro děti budou v areálu připraveny doprovodné soutěže.  
 
DŮLEŽITÉ USTANOVENÍ:  
Vstup na jednotlivá sportoviště a do vnitřní travnaté plochy stadionu je povolen pouze soutěžícím, pořadatelům a 
rozhodčím. Fandící mohou být na tribuně nebo zahrádce hospody. Doprovázející trenéři mohou být na ploše, pouze pokud 
nám budou pomáhat s jednotlivými disciplínami/skupinami.  
 
ČASOVÝ ROZPIS:  

 Prezentace 13:45 – 14:15, Disciplíny: 14:30 – 17:30, Vyhlášení 17:45. 

 

Kategorie 14:30- 15:00 15:00 – 15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 16:30 – 17:00 17:00 – 17:30   

Dívky starší  
 2010 

60 m Skok daleký Doprovodné 
soutěže 

Hod míčkem  
 
 
 

Štafeta  
8 x 200 m 

 
 
 
 

Dobrovolný 
závod na 800 m  

Chlapci starší  
 2010 

Hod míčkem 60 m Skok daleký Doprovodné 
soutěže 

Dívky mladší  
 2011 a ml. 

Doprovodné 
soutěže 

Hod míčkem 60 m Skok daleký 

Chlapci mladší  
2011 a ml. 

Skok daleký Doprovodné 
soutěže 

Hod míčkem 60 m 


