15. ROČNÍK ATLETICKÉHO PŘEBORU SKAUTŮ A SKAUTEK
a 2. ROČNÍK ČTYŘBOJE  VLČAT A SVĚTLUŠEK
SOBOTA 15. října 2005

18. října 1969 se na hřišti u Sokolovny sešli členové tehdy jediného pardubického střediska, aby spolu soutěžili v atletických disciplínách. Na dlouhou dobu se potom musel skauting odmlčet, aby v roce 1991 byla opět obnovena tradice sportovních soutěží skautů a skautek. Dosavadních 13 ročníků tohoto prestižního atletického závodu organizovalo středisko „Šestka“ pod taktovkou Pavla Koska – Sambiho, letos si Vás dovolujeme pozvat na jubilejní  15.ročník, který bude rozšířen o kategorii vlčat a světlušek v soutěži Atletického čtyřboje. Za organizátory ze střediska 12. - POLARIS si Vás dovolujeme pozvat opět na polytanové hřiště ZŠ Benešovo nám. Pardubice. 

Soutěžit budeme v těchto kategoriích a disciplínách:
skauti	
1994 – 93	1992 - 91	1990 – 89	VLČATA 1995 a ml.
60 m 	100 m 	100 m 	50 m
250 m	500 m	1000 m 	250 m
skok daleký	skok daleký 	skok daleký 	skok daleký
	vrh koulí 4 kg	vrh koulí 5 kg 		
hod kriket. míčkem 	hod granátem 	hod granátem 	hod tenisovým míčkem
štafeta 4 x 1 kolo	štafeta 4 x 1 kolo	štafeta 4 x 1 kolo	štafeta 4 x 60 m

skautky 
1994 – 93	1992 - 91	1990 – 89	SVĚTLUŠKY  1995 a ml.
60 m 	100 m	100 m	50 m
250 m 	500 m	750 m	250 m
skok daleký 	skok daleký	skok daleký	skok daleký
hod kriket. míčkem 	hod kriket. míčkem	hod kriket. míčkem	hod tenisovým míčkem
štafeta 4 x 1 kolo	štafeta 4 x 1 kolo	štafeta 4 x 1 kolo	štafeta 4 x 60 m

Skautské disciplíny:
Ve skoku do dálky, vrzích a hodech má každý jen 3 pokusy, v bězích na 60 m a 100 m se postupuje do finále podle dosažených časů z rozběhů. Délky ostatních tratí jsou dány velikostí jednoho kola na stadiónu - 250 m. Ve všech disciplínách a kategoriích může za každý oddíl startovat neomezený počet závodníků, z nichž ale pouze 3 nejlepší v každé disciplíně mohou získat body pro svůj oddíl do soutěže oddílů. Ve štafetách lze do štafet starší kategorie zařadit i závodníky téhož oddílu z kategorie mladší, ale závodník smí běžet pouze v jediné štafetě.

Čtyřboj vlčat a světlušek:
V běhu na 50 m se běží na čas, skok do dálky se měří z místa odrazu. Štafeta 4x60 m se běží v drahách, předávky jsou vyznačeny. Hází se tenisovým míčkem. Start ročníků 1995 a mladších je povolen pouze v kategorii vlčat a světlušek.
 Obecné regule závodů:
Soutěž o nejlepší oddíly Skautů a skautek – ročníky 1994 – 1989 a Soutěž o nejlepší oddíly vlčat a světlušek ročníky 1995 a ml. bude hodnocena součtem bodů získaných ve všech kategoriích. Hodnotit se bude prvních 6 závodníků v každé disciplíně systémem: 1. místo 7 bodů, 2. místo 5 bodů, 3. místo 4 body ... 6. místo 1 bod. Za překonání rekordu Přeboru 5 bodů navíc. 
Pro zajištění stejných podmínek pro všechny účastníky není dovoleno používat tretry.
Pořadatel upozorňuje na možnost případných změn Časový rozvrh závodů (např. z důvodu deště apod.). 



Sraz rozhodčích je v 8:15 na hřišti, sraz účastníků a vedoucích s případnými změnami v přihláškách je v 8:30. Změny nutno provést do zahájení závodů! Předem děkujeme za alespoň jednoho člena R&R jako pomocníka při organizaci z každého střediska.
Na přihlášku uveďte číslo střediska a oddílu, PŘÍJMENÍ, jméno, ROK NAR. závodníka a sepište vždy ke každému jménu všechny disciplíny, kterých se zúčastní. Přihlášky doručte na adresu: Petr Fiala, Ráby 37, Ráby 533 52; 736 605 535 nebo na fiala.petr@benesovka.cz" fiala.petr@benesovka.cz , NEJPOZDĚJI do čtvrtka 13.10.2005. Předpokládaný konec závodů 15:00.
   Každý si vezme s sebou jídlo na celý den a oblečení i do nepříznivého počasí. Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Za středisko 12. POLARIS a sbor rozhodčích
Petr Fiala – Figy


