
Atletický trojboj 24.6.2022

Kdy: pátek 24.6.2022, 8.30-12.35h

Kde: venkovní hřiště SGLD

Kdo: 2.-7. třída

Propozice:

Atletický trojboj se skládá ze 3 disciplín:
1) běh 60m 2) hod kriketovým / tenisový míčkem 3) skok daleký

Na venkovním hřišti v areálu SGLD budou 3 stanoviště. Každá třída bude vždy
POUZE na 1 stanovišti pohromadě. Každý žák z každé třídy soutěží a sportuje. Třídy
postupně navštíví všechny 3 stanoviště. Začíná  2., 3. a 4. třída za dozoru jejich
třídních učitelů. Po splnění všech 3 disciplín se třídy vrací zpátky do svých tříd a
vystřídají se s 5., 6. a 7. třídou. Na každém stanovišti budou pomocní rozhodčí, kteří
budou měřit a stopovat výkony žáků. Proto je nutné poslouchat jejich pokyny, rady a
tipy.

Pravidla:

Běh 60m: Žáci běží po dvojicích v abecedním pořadí. Startuje se z nízkého startu.
Rozhodčí dá pokyn: PŘIPRAVIT, POZOR, TEĎ! Žáci sprintují až do konce. Rozhodčí
měří čas. Žáci běží pouze jednou. Při ulitém startu se běh opakuje. Při opakovaném
ulitém startu je žák diskvalifikován a do kolonky jeho výkonu bude napsáno DNF.

Hod kriketovým / tenisovým míčkem: Žáci 2. a 3. třídy házejí tenisovým míčkem,
žáci 4., 5., 6. a 7. třídy kriketovým míčkem. Házet se bude ve 3 kolech. Tzn. každý
žák bude mít postupně celkem 3 pokusy. Započítává se nejdelší hozený pokus. Žáci
začínají házet v abecedním pořadí. Může být krátký rozběh. Pozor na přešlapy!
Přešlap = neplatný pokus. V kolonce neplatného pokusu bude napsáno X.

Skok daleký: Skákat se bude ve 3 kolech. Každý žák bude mít postupně celkem 3
pokusy. Započítává se nejdelší vzdálenost skoku. Žáci začínají skákat v abecedním
pořadí. Rozběh 25-30m. Pozor na přešlapy! Přešlap = neplatný pokus. V kolonce
neplatného pokusu bude napsáno X.



Bodovací systém: Z každé třídy budou oceněni 3 nejlepší dívky a 3 nejlepší
chlapci. V každé disciplíně získává každý žák body. Konečné pořadí určí celkový
součet bodů ze všech 3 disciplín.

Harmonogram:
8.00h - příprava venkovního hřiště
8.30h - zahájení atletického trojboje
8.30-12.30h - začíná 2., 3. a 4. třída (postupná výměna se staršími ročníky)
12.35h - úklid venkovního hřiště

Hromadné vyhlášení všech vítězů proběhne v úterý 28.6.2022 v tělocvičně!

Rada na závěr: Zachovejte duch fair-play a užijte si celý atletický trojboj! Ne vždy je

vítězství to nejdůležitější! Ať vyhrají ti nejlepší!


