Atletický oddíl Slavia Havířov
pořádá

Datum : 18. června 2016
Místo konání:

Atletické sportovní centrum na ul. Astronautů,
start a cíl na stadionu.

Přihlášky:

Od 13.00 hod. Nejpozději 30 min. před startem
kategorie! Pro dorost, juniory a dospělé v 16.00
hod.!!

Podmínky startu:

Přihláška, vyplněné
startovní číslo, lékařské
potvrzení ne starší 1 rok
nebo podepsané
prohlášení o zdravotním
stavu.

Popis tratě:

Trať vede v areálu
stadionu v mírně členitém
terénu s různým
povrchem (přírodní
podklad, beton). Ročníky
2005 a mladší běží na
atletické dráze.

Šatny a WC:

V Městské sportovní hale,
pouze pro převléknutí.
Za ztráty pořadatel neručí.

Vyhlášení vítězů:

Vyhlášení bude probíhat
v jednotlivých blocích
v průběhu závodu.
Vítězové obdrží diplom a
medaili.

Protesty:

Do 10 min. po oficiálním zveřejnění výsledků u
hlavního rozhodčího.

Předpis:

Závodí se podle platných pravidel atletiky a
podle tohoto rozpisu.
CELOU AKCÍ VÁS BUDE PROVÁZET
PROFESIONÁLNÍ MODERÁTOR JIŘÍ JEKL

Časový pořad, kategorie a délka tratí.
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Benjamínci – dívky ročník 2011 atl. dráha
50 m
Benjamínci – chlapci
2011
atl. dráha
50 m
Benjamínci – dívky
2010
atl. dráha
60 m
Benjamínci – chlapci
2010
atl. dráha
60 m
Benjamínci - dívky
2009
atl. dráha
60 m
Benjamínci - chlapci
2009
atl. dráha
60 m
Vyhlášení výsledků benjamínků
Přípravka – dívky
2008
atl. dráha
100 m
Přípravka – chlapci
2008
atl. dráha
100 m
Přípravka – dívky
2007
atl. dráha
200 m
Přípravka – chlapci
2007
atl. dráha
200 m
Vyhlášení výsledků přípravky
Předžactvo - dívky
2006
atl. dráha
300 m
Předžactvo - chlapci
2006
atl. dráha
300 m
Předžactvo - dívky
2005
atl. dráha
400 m
Předžactvo - chlapci
2005
atl. dráha
400 m
Vyhlášení výsledků předžactva
Mladší žákyně
2004/2003
běžecká stezka
700 m
Mladší žáci
2004/2003
běžecká stezka
700 m
Starší žákyně
2002/ 2001
běžecká stezka
1300 m
Starší žáci
2002/ 2001
běžecká stezka
1300 m
Vyhlášení výsledků žactva
Dorostenky
2000/1999
běžecká stezka
1800 m
Juniorky (98-97), ženy (96 a starší) běžecká stezka
3000 m
Dorostenci
2000/1999
běžecká stezka
6000 m
junioři (98-97) a muži (96 a starší)
Vyhlášení výsledků dorostu, juniorů a dospělých

Jana Kociánová
sekretariát AO Slavia Havířov

Omezení startu : Každý závodník může běžet pouze jeden závod. Závodníci
mladší mohou startovat v kategorii starších.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový pořad a délky tratí podle vývoje
závodu, počasí a počtu závodníků.

