Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov
okres Hodonín, příspěvková organizace
696 72 LIPOV 199
IČO 750 233 77
Tel. 518 338 142, 724 753 312, e-mail: zslipov@mybox.cz, sacha.zslipov@seznam.cz
POŘÁDÁ

7. ROČNÍK HORŇÁCKÉHO ČTYŘBOJE JAROMÍRA HLUBÍKA
„O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE LIPOV“

Datum konání: čtvrtek 23. 5. 2019
Místo konání: školní hřiště při ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov
Hlavní rozhodčí: Mgr. Petr Galečka
Startovné: 100 Kč za družstvo (200 Kč za obě kategorie)
Disciplíny: běh 60 m
skok daleký
přehazovaná
štafeta
Účastníci: soutěží družstva základních škol Horňácka a jejich hosté
I. kategorie (2011, 2010, 2009)
4 žáci 2. třídy (2 hoši, 2 dívky)
4 žáci 3. třídy (2 hoši, 2 dívky)
II. kategorie (2009, 2008, 2007)
4 žáci 4. třídy (2 hoši, 2 dívky)
4 žáci 5. třídy (2 hoši, 2 dívky)
Organizace závodů:
60 m - běží každý závodník
skok do dálky – skáče každý závodník
přehazovaná – I. kategorie: hraje všech 8 žáků
II. kategorie: hraje 6 žáků (3 hoši a 3 dívky), 2 mohou střídat
štafeta (8 x 80m) – běží všichni z dané kategorie

Průběh závodů:
8.00 – 8.30
prezentace
8.30
zahájení závodů
8:45 – 12:30
závody
12.30 – 12.50
vyhlášení výsledků, ukončení závodů
(čas ukončení závodů je pouze orientační)
Další informace:
 v disciplínách 60 m a skok daleký budou vyhodnoceni i jednotlivci –
3 nejlepší dívky a 3 nejlepší hoši z každé kategorie,
 podle výkonů všech členů ve všech disciplínách budou vyhodnocena tři
nejlepší družstva v každé kategorii,
 hlavní cenu (putovní pohár) může vyhrát pouze škola, která sestaví
družstva do obou kategorií,
 pro závodníky budou připraveny drobné odměny, diplomy, medaile;
zajištěn bude i pitný režim
Přihláška na závody (viz příloha):
Přihlášku na závody zašlete na níže uvedenou e-mailovou adresu do 16. 5. 2019
Soupisku závodníků do každé přihlášené kategorie zašlete nejpozději
do 21. 5. 2019 (během prezence v den závodů bude možné provést drobné
změny).
V případě deštivého počasí budou závody odloženy.
Přihlášku zašlete na e-mail:
Telefon:
Kontaktní osoba:

zslipov@mybox.cz
518 338 142
Mgr. Petr Galečka

