
 

Atletické přebory pro osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením 

Konané 12. 5. 2016 

Podrobné propozice: 

Termín: 12. 5. 2016 

Místo konání: 

Tyršův stadion Šumperk 
U cvičiště, Šumperk, 787 01 
mapa na Tyršův Stadion z ulice Jesenická x Mr. Štefánika (křižovatka u 
LIDLU) ZDE 

Pořadatel: 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR,o.s., okr. Org. 
Šumperk, Šumavská 13 78701 

Cílová skupina Osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

Disciplíny: 
běh 60m; běh 400m; štafeta 4x60m; vrh koulí; skok daleký, hod 
kriketovým míčkem, přetahovaná lanem 

Prezentace: 8:00 – 8:45 

Slavnostní 
zahájení: 

9:00 

Kategorie: 
MUŽI 
ŽENY 
DRUŽSTVA 

Přihlášky: 
Přihlášky zaslat do 27 .4. 2016 na adresu pořadatele nebo na email: 
kessler@atlas.cz;   n.vykydalova@seznam.cz  

Program: 

9:15 – 12:00 rozběhy 60m a štafety 4x60m; skok daleký, vrh koulí, hod 
kriketovým míčkem; 400m 
12:00 – 13:00 přestávka na oběd 
13:15 – 14:00 finálové běhy 60m; přetahovaná lanem; štafeta 4x60m 
14:30 slavnostní vyhlášení a ukončení atletických her 

Pravidla: 

Každý závodník může závodit nejvýše ve třech disciplínách + ve štafetě 
a přetahované lanem. 
Družstvo může činit nejvýše 6 závodníků, ať už čistě mužů či žen, 
případně se může skládat jak z mužů, tak z žen. 

Občerstvení: 
Pití zajištěno po dobu celého konání,  
Gulášová polévka s pečivem 30 Kč. (pro zájemce nutno objednat 
v přihlášce) 

Ceny: 
Věcné ceny pro první tři v každé kategorii a disciplíně.  
Pohár pro vítězné družstvo. 

Pořadatel  bude se souhlasem závodníku pořizovat fotografie za účelem prezentace akce v tisku, na 

webových stránkách a ve výročních zprávách pořadatele. Pořadatel se zavazuje, že nebude zveřejňovat ty 

fotografie, které by mohly nějakým způsobem zesměšňovat dotyčnou osobu. 

http://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=16.9774583&y=49.9597887&z=15&rc=9nOkxxXLBqgQVe3f&rl=ulice%20M.%20R.%20%C5%A0tef%C3%A1nika%2C%20%C5%A0umperk%2C%20okres%20%C5%A0umperk&rl=%C5%A0umperk%2C%20okres%20%C5%A0umperk&rp=%7b%22criterion%22%3A%22turist2%22%7d&r
mailto:kessler@atlas.cz
mailto:n.vykydalova@seznam.cz


 
 
Pravidla: 

o Závodu se mohou zúčastnit osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením. 

o Každý závodník může soutěžit nejvíce ve třech disciplínách + štafeta a 

přetahovaná lanem.  

o Družstvo může mít nejvíce 6 lidí s tím, že družstvo může být i smíšené. 

o Ženy a muži startují v každé disciplíně odděleně 

Pravidla koule: 

o muži hází koulí o váze 4 kg 

o ženy hází koulí o váze 2 kg 

o každý soutěžící má 5 pokusů, počítá se nejdelší hod. V případě shodného hodu rozhoduje 

další nejdelší pokus 

Pravidla hod kriketovým míčkem: 

o každý soutěžící má 5 pokusů, počítá se nejdelší hod. V případě shodného hodu rozhoduje 

další nejdelší pokus 

Pravidla skok daleký 

o Každý soutěžící má 5 pokusů, počítá se nejdelší skok. V případě shodného skoku, 

rozhoduje další nejdelší pokus. 

o Vzdálenost se počítá od místa odrazu, k nejbližšímu otisk těla k odrazu. 

Pravidla běh 400m 

o Start hromadný všech přihlášených závodníků. 

o Možnost běžet po vnitřní straně dráhy, závodník nesmí soupeře záměrně blokovat, či do 

něj strkat 

Pravidla běh 60m 

o Dle počtu přihlášených budou závodníci přihlášení do jednotlivých rozběhů, postupový 

klíč do finále bude upřesněn po uzavření registrace. 

o Každý závodník běží ve své dráze – dráhy jsou nalajnované 

o Křížení přes dráhy může vést k diskvalifikaci. 

Pravidla štafeta 4 x 60m 

o Dle počtu přihlášených budou štafety rozlosovány do jednotlivých rozběhů, postupový 

klíč do finále bude upřesněn po uzavření registrace. 

o Každá štafeta běží ve své dráze – dráhy jsou nalajnované 

o Křížení přes dráhy může vést k diskvalifikaci. 

 

 



Pravidla přetahovaná lanem 

o Přetahuje se družstvo proti družstvu. 

o Soutěžící nesmí mýt obuv s hřeby (tretry) 

o Povoleny jsou rukavice 

 

Bodování družstev: 

Bodování bude dle následujícího klíče: 1. místo: 30 bodů; 2. místo: 25 bodů; 3. 

místo: 21 bodů; 4. místo: 18 budů; 5. místo: 16 bodů; 6. místo 14 bodů; 7. 

místo: 13 bodů; 8. místo 12 bodů; a dále vždy o jeden bod méně až 20. místo 0 

bodů 

Body se sčítají všem závodníkům v družstvu. 

Protest: 

Protest je možné podat bezprostředně po závodě u rozhodčího dané disciplíny, případně po 

vyvěšení výsledku disciplíny u ředitele závodu v prostoru prezentace. 

Pořadatel  bude se souhlasem závodníku pořizovat fotografie za účelem prezentace akce v tisku, na 

webových stránkách a ve výročních zprávách pořadatele. Pořadatel se zavazuje, že nebude zveřejňovat ty 

fotografie, které by mohli nějakým způsobem zesměšňovat dotyčnou osobu. 

Zdravotník bude přítomen po celou dobu konání soutěží 

Pití zajištěno v průběhu celého konání závodů, stravu pro zájemce v ceně 30 Kč. Nutno 

nahlásit v přihlášce do 27. dubna  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


