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1.  Pořadatel   

Moravskoslezský krajský atletický svaz, Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.  
 

2.  Řídící pracovník  
Josef Nejezchleba, email: josef.nej@seznam.cz, telefon 774 405 599 

 

3. Systém soutěže 
  Jedná se o dlouhodobou soutěž jednotlivců - členů oddílů Moravskoslezského kraje.  
 

4. Kategorie 

mladší žactvo  2007-2008        starší žactvo  2005-2006   dorost/junioři  2001-2004 
 v kategorii mladšího žactva mohou startovat také ročníky 2009-2010 

 

5. Termíny jednotlivých kol Krajského poháru 
 

1. závod pondělí 25. května    Frýdecké šlápoty  Frýdek-Místek  
 mladší žactvo 1000 m starší žactvo 3000 m      jundor 5000 m  
  

2. závod úterý 23. června Porubská chůze   Poruba  
 mladší žactvo 1000 m starší žactvo 3000 m      jundor 3000 m  
 

3. závod    sobota 1. srpna Olomoucká dvacítka  Olomouc  
  mladší žactvo 1 km  starší žactvo 3 km      jundor 3 km 
 

4. závod neděle 13. září Družstva SMF MaS  Frýdek-Místek  
  mladší žactvo 3000 m starší žactvo 3000 m      jundor 3000 m  
 

5. závod středa 23. září  Finále Chodeckého poháru Frýdek-Místek 
 mladší žactvo 2000 m starší žactvo 2000 m      dorost 2000 m  
 

6. Hodnocení soutěže 

a) Za účast v každém závodě získávají závodníci 2 body.  

b) Za umístění do 10. místa získávají závodníci 20, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 bod. 

c) Při startu na Mistrovství České republiky získává závodník - za účast 5 bodů,  

za umístění do 8. místa 10 bodů, za zisk medaile 15 bodů.  

d) Při startu na Mistrovství Moravy a Slezska získává závodník - za účast 2 body,  

za umístění do 8. místa 4 body, za zisk medaile 6 bodů.    
 

7. Omezení startu 

a) Startovat mohou pouze závodníci registrovaní v atletických oddílech 

Moravskoslezského kraje.    

b) Závodník může startovat pouze ve své věkové kategorii.  
 

8. Vyhlášení a ceny 
 

Prvních pět závodníků v každé kategorii obdrží poháry a ceny.  
Při účasti menší než deset závodníků, obdrží poháry a ceny první tři závodníci. 

 
 

Vyhlášení celkových výsledků Chodeckého poháru mládeže 2020 proběhne na posledním 

závodě.  

 


