
Závody družstev a jednotlivců

Atletika štafetové běhy družstev
Atletika sprint na 60 m



Štafetový běh

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Osaka07_D8A
_M4-400_Exchange.jpg

Štafetový běh (též běh rozestavný) je 
lehkoatletická disciplína. Běhá se na 4 x 100, 
4 x 200, 4 x 400, 4 x 800, 4 x 1500 (pouze muži) 
m a v šestičlenných týmech na silnici. Pro start a 
měření času platí totéž co u sprintu.
Štafeta mužů na 4 x 400 m na MS v atletice 
2007 v Ósace. 
Štafetový kolík je vyroben z libovolného tuhého 
materiálu. Jeho délka je 30 cm, průměr 4 cm, 
hmotnost nejméně 50 g. Kolík musí být předán v 
předávkovém území dlouhém 20 m (10 m na 
obě strany od mety). Při závodech do 4 x 200 m 
včetně se přebírající závodník smí rozběhnout 
ještě 10 m před začátkem předávkového území. 
Kolík nesmí být hozen, ale předán z ruky do ruky
. Je-li kolík kdekoli na trati upuštěn, musí jej 
sebrat závodník, který ho upustil.



http://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-atletika/109662/bolt-ma-dalsi-
zlato-jamajska-stafeta-zvitezila-ve-svetovem-rekordu.html

Usain Bolt dovedl jamajskou štafetu ke 
zlatým medailím

Jamajčané Usain Bolt a Yohan 
Blake jsou králi sprintu na 
mistrovství světa v atletice. Ve 
štafetě na 4x100 metrů dnes 
tréninkoví partneři přispěli k 
vítězství svého týmu ve 
světovém rekordu 37,04 
sekundy a z Tegu si odvezou 
každý dvě zlaté medaile.



Sprint na 60m

Sprint je označení pro rychlý 
krátký sportovní nebo i 
motoristický závod, který je 
charakteristický tím, že dochází k 
maximálmímu fyzickému vypětí 
závodníka (nebo jeho 
technického prostředku) po celou 
dobu závodu, tento extrémně 
rychlý pohyb nazýváme 
sprintování. Závodník ve sprintu 
se nazývá sprinter, závodnice 
pak sprinterka.

http://www.lollylegs.com/news/60mRecords.aspx



Dwain Chambers

http://tn.nova.cz/sport/ostatni-sporty/chambers-ovladl-sprint-hooker-tycku-vlasicova-vysku.html

Dostal se pod hranici sedmi vteřin s časem 6.59 s
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Závody družstev a jednotlivců 
Atletika – štafeta, sprint 60m

Metodický list: 
seznámení žáků s obsahem učiva

učitel opakuje s dětmi pravidla štafety a sprintu
učitel zjednodušuje odborný výklad v prezentaci

 děti dostanou za úkol uspořádat závody družstev a 
jednotlivců během TV


