
 

Krajský Vrhačský Pohár Mládeže 2019 
KVPM 2019 je dlouhodobá soutěž mladých vrhačů a vrhaček MSK, seriál závodů během 
sezóny včetně přípravného období a prázdnin, soutěžit budou děti a mládež ve věku 12-18let  
 

 

 

 

 

 

 

pořadatel: MSKAS + pořadatelé jednotlivých závodů 
koordinátor: Stanislav Šuška (email: atletika-poruba@seznam.cz , mobil: 733 383 013) 
účastníci: závodníci dle vypsaných kategorií 
propozice závodů: připravují kluby - pořadatelé jednotlivých závodů a zveřejní na webu ČAS 
nejpozději 14 dnů před zahájení závodů 
přihlášky: přes webové rozhraní na stránkách ČAS, dle pokynů pořadatele 
bodování: dle pořadí v jednotlivých závodech pro prvních 8 závodníků disciplíny (9-7-6-5-4-3-2-1) 
vítězem KVPM 2019 bude závodník s nejvyšším počtem bodů v dané disciplíně ze všech závodů a 
po skončení seriálu obdrží - KRAJSKÝ VRHAČSKÝ POHÁR MLÁDEŽE 2019 
závodníci na 1.-3.místě celkově v každé disciplíně obdrží pohár a diplom 
(pro hodnocení v celkovém pořadí je nutné zúčastnit také finálového závodu !!) 
závodí se dle pravidel atletiky (případné úpravy pravidel zveřejní pořadatel ve svých propozicích 
po schválení koordinátorem MSKAS) 
 
pozn. - pořadatel může dle svého uvážení do závodu přidat kategorii juniorů a juniorek mimo 
hodnocení KP, musí být uvedeno v propozicích na webu ČAS ! 

Termínová listina 2019 

 
datum den místo pořadatel zahájení disciplíny 

1.závod  24.3. neděle Vrhačský areál Ostrava Atletika Poruba 10:00 hod kompletní rozsah 

2.závod 1.6. sobota Stadion TŽ Třinec TŽ Třinec 11:00 hod kompletní rozsah 

3.závod 17.8. sobota Tyršův stadion Opava Sokol Opava 10:00 hod kompletní rozsah 

4.závod 27.8. úterý Městský stadion Vítkovice AK SSK Vítkovice 10:00 hod kompletní rozsah 

5.závod 25.9. středa stadion Slezan F-M TJ Frýdek-Místek 15:30 hod kompletní rozsah 

 

zpracoval: Mgr.Stanislav Šuška 

kategorie ročník disciplíny KVPM 2019 

mladší žáci 2006-2007 koule 3kg, oštěp 500g 

mladší žákyně 2006-2007 koule 2kg, oštěp 400g 

starší žáci  2004-2005 koule 4kg, oštěp 600g, kladivo 4kg, disk 1kg 

starší žákyně 2004-2005 koule 3kg, oštěp 500g, kladivo 3kg, disk 0,75kg 

dorostenci 2002-2003 koule 5kg, oštěp 700g, kladivo 5kg, disk 1,5kg 

dorostenky  2002-2003 koule 3kg, oštěp 500g, kladivo 3kg, disk 1kg 


