
                                                                                                                       

O POHÁR STAROSTY HARTIGA 2017 

Propozice sportovní části 

 

Vyhlašovatel: Městská část Praha 3 

Organizátor: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita  

Termín konání: úterý 13. června 2017 od 9 do 12 hodin 

Místo konání: Sportovní a rekreační areál Pražačka 

Prezence družstev: do 8:45  

Termín pro zaslání přihlášek: 18. května 2017 na adresu Ivy Satrapové:      

                                                                                      satrapova.iva@praha3.cz 

Kategorie:  

A. Žáci 1. stupně ZŠ 

B. Žáci 2. stupně ZŠ 

 

Soutěžní      1. štafetový běh na 1000 m a 800 m (kat. A: 10x 100 m, kat. B: 8x 100 m)  

disciplíny   2. štafetové plavání  (10x 1délka bazénu kat. A a 8x 1 délka bazénu kat. B) 

(trojboj): 3. štafetově skok do dálky z místa (kat. A: 10x, kat. B: 8x) 

 

Družstva: každá škola může do každé disciplíny přihlásit pouze jedno družstvo. Pokud 

v den konání nebude místo nahlášeného a nepřítomného účastníka zapojen náhradník, 

nebude výsledek družstva započten.  

                 Kategorie A: v každém družstvu bude jeden chlapec a jedna dívka  

                 z každého ročníku, tj. 5 chlapců a 5 dívek.   

        Kategorie B: v každém družstvu bude jeden chlapec a jedna dívka  

                 z každého ročníku, tj. 4 chlapci a 4 dívky. 

Podmínky:  

a) Každá škola zajistí pedagogický doprovod svých družstev. 

b) Každý žák může soutěžit pouze v jedné disciplíně. Za správnost zodpovídá ředitel 

vysílající školy. 

c) Každý žák bude soutěžit v tričku, které obdrží při prezenci a které mu zůstane. 

d) Za bezpečnost žáků mimo soutěžní disciplíny zodpovídá vysílající škola. 

e) Každý účastník soutěže obdrží v průběhu dopoledne jeden nápoj.  

f) Soutěž se uskuteční za každého počasí. 

g) Mimo soutěžní disciplíny bude připraven doprovodný program. 

h) Školy mohou vyslat diváky v max. poštu 20 žáků (s pedagogickým doprovodem). 

 

 



                                                                                                                       

Upozornění: po skončení všech disciplín bude celkové vyhlášení pořadí škol a vítězné 

školy letošního ročníku v kategorii A i B. Do výsledků se sčítají body získané ve 

vědomostní i sportovní části.  

1. místo v kategorii A: 40 000 Kč  1. místo v kategorii B: 40 000 Kč 

2. místo v kategorii A: 30 000 Kč  2. místo v kategorii B: 30 000 Kč 

3. místo v kategorii A: 20 000 Kč  3. místo v kategorii B: 20 000 Kč 

 

Mgr. Jana Vargová,       Ing. Petr Panuš 

vedoucí odboru školství MČ Praha 3   DDM Praha 3 – Ulita  

                                                                          

                                                                                    

                                                                                       

 

 


