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Veřejné závody přípravky 

Termín a místo konání:  středa 19. 4. 2017, Děkanka 

Pořadatel a ředitel závodu:  atletický oddíl Spartak Praha 4, David Kocánek 

 Závodní kancelář bude otevřena od 15:00 

 

Kategorie a disciplíny: Přípravka (2006, 2007)  60 m, skok do dálky, hod medicinbalem 2 kg 

Minipřípravka (2008, 2009)  60 m, skok z místa, hod míčkem 

Atletická školka (2010, 2011) Trojboj (hod medicinbalem 1 kg, skok 
z místa, slalomový běh) 

Kapacita závodníků je ve všech disciplínách omezena. 
60 m (max 72 závodníků/kategorie) 
Skok do dálky, hod míčkem (max 32 závodníků) 
Skok z místa, hod medicinbalem (max 32 závodníků) 
Trojboj atletické školky (max 60 závodníků) 
Informace o stavu zaplnění kapacity v konkrétních soutěžích budou zveřejněny na 
webu sp4.cz/pripravka 

 

Přihlášky: přijímají se pouze předem, vyplněním FORMULÁŘE do pátku 14. 4. 2017 (23:59). 

V případě technického problému pište na dkocanek@sp4.cz 

 Seznam přihlášených (vybraných) závodníků bude zveřejněn do neděle 16. 4. 2017 

(23:59) na webových stránkách www.sp4.cz/pripravka (případně v aktualitách) 

 

Startovné: 50 Kč/disciplína (nebo všechny tři disciplíny za 120,- Kč) 

 80 Kč/trojboj atletické školky  

 

Časový pořad: 

16:00 60 m mini H  skok do dálky přípravka D hod míčkem mini D   trojboj atl. školka*  

16:30 60 m přípravka H skok z místa mini H  hod medicinbalem přípravka D   

17:00 60 m mini D  skok do dálky přípravka H hod míčkem mini H 

17:30 60 m přípravka D skok z místa mini D  hod medicinbalem přípravka H 

18:00 Vyhlášení             

D = dívky H= hoši 

 

* Trojboj atletické školy (děvčat i chlapců) proběhne od 16:00. Soutěž nebude vyhlášena v rámci vyhlašování. 

Každý závodník obdrží drobnou odměnu a kartu se zapsanými výkony. 

Časový pořad může být pozměněn, podle počtu přihlášených závodníků. 

Upozorňujeme rodiče, že se nesmí pohybovat po ploše stadionu a smí se vyskytovat pouze na místech jim 
určeným – na tribuně a v okolí stadionu. Při nedodržení tohoto pravidla může dojít k diskvalifikaci závodníka. 

Pokud budou použity šatny v objektu, je pořadatel nucen upozornit, že neručí za odložené věci. 
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