Kvalifikační závod – Ostrava fandí kontinentům

Pořadatel
Termín
Místo

Kontinentální pohár Ostrava 2018 s. r. o. ve spolupráci s SSK Vítkovice
6. června 2018
Městský stadion Ostrava – Vítkovice

Ředitel závodu
Technický ředitel
Hlavní rozhodčí
Lékař závodu
Režie závodu

Valter Boček
Aleš Miko
Ludmila Pudilová
MUDr. Petr Sikora
Pavel Pruša

Startují
Kvalifikačního závodu se zúčastní vybraní žáci a studenti základních a středních škol zapojených do
projektu Ostrava fandí kontinentům.
Disciplíny
Štafetové běhy (8x200m - 1. stupeň, 8x300m – 2. stupeň, 4x400, střední školy) a nesoutěžní
disciplíny:
Hod medicinbalem – 3 měřené pokusy (pro rozcvičení bude vyhrazená plocha)
Skok z místa – 3 měřené pokusy (pro rozcvičení bude vyhrazená plocha)
Soutěžní pravidla
Každý soutěžící ve štafetě zároveň soutěží ve skoku a hodu.
Základní školy: Štafetový běh na 8x200 metrů pro 1. stupeň základních škol a 8x300 metrů pro 2.
stupeň základních škol. Soupeři každé školy v každé kategorii zvlášť budou ostatní školy, které jsou
nalosovány do skupiny reprezentující vždy stejný kontinent. V rámci kvalifikačního kola bude
vyhlášeno pořadí na stupních vítězů vždy pro každou kategorii
a každý kontinent.
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Střední školy: štafetový běh na 4x400 metrů v kategorii dívky a kategorii chlapci. Soupeři každé
školy v každé kategorii zvlášť budou ostatní školy, které budou nalosovány do skupiny
reprezentující vždy stejný kontinent. V rámci kvalifikačního kola bude vyhlášeno pořadí na stupních
vítězů vždy pro každou kategorii
Přihlášky
Přihlášky podávejte do 1. 6. 2018 do 24:00 hod. prostřednictvím e-mailu vyplněním registračního
formuláře a odesláním na soutez@ostrava2018.org.
Doprovodný program
Pro účastníky a také fanoušky bude připraven doprovodný program (fotokoutek, malování na
obličej, autogramiáda ambasadorů). Pozvěte ostatní žáky a studenty ať přijdou fandit a
podporovat své spolužáky na stadion.
Výdej startovních čísel
Proběhne pro základní školy od 8:00 do 8:20 hod., pro střední školy začíná výdej startovních čísel
od 9:00 do 9:30 hod. v prostorách pokladen u hlavního vchodu na stadion.
Rozcvičování
Rozcvičování probíhá výhradně na rozcvičovacím stadionu.
Prezentace
Závodníci jsou povinni se prezentovat před každým startem ve svolavatelně, která je umístěna na
rozcvičovacím stadionu. Ze svolavatelny jsou závodníci zaváděni k soutěži na hlavní stadion.
Vyhlášení vítězů a ceny
Každý startující žák/student získá odměny od kontinentálního poháru (sáček na boty, kšiltovka a
sportovní lahev).
V každé kategorii budou vyhlášeny první tři místa v dané kategorii a v daném kontinentu.
Postupující do superfinále
Základní školy: Do superfinále postupuje osm štafet z prvního stupně a osm štafet z druhého
stupně, za každý kontinent vítěz a druhé místo z dané kategorie.
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Střední školy: Do superfinále postupují čtyři dívčí a čtyři chlapecké štafety, za každý kontinent vítěz
dané kategorie.
Šatny
Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu a slouží pouze k převlečení. Pořadatel za případné ztráty
neručí.
Stravování
Občerstvení bude zajištěno v restauraci Stadion a v bufetu na Městském stadionu.
Časový program základní školy
8:00 – 8:20

prezentace základních škol – 1. stupeň

8:30

Slavnostní zahájení – základní školy

8:45

8 x 200 m smíšená štafeta – základní školy 1. stupeň

8:45 – 9:30

nesoutěžní disciplíny 2. stupeň

9:45

8 x 300 m smíšená štafeta – základní školy 2. stupeň

9:45 – 10:30 nesoutěžní disciplíny 1. stupeň

Časový program střední školy
9:00 – 9:30

prezentace střední školy

9:45 – 10:15 nesoutěžní disciplíny dívky
10:30

Slavnostní zahájení – střední školy

10:45

4 x 400 m chlapci

11:15

4 x 400 m dívky

11:15 – 11:45 nesoutěžní disciplíny chlapci
11:45

Slavnostní vyhlášení
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