
 

DUBNOVÝ TROJBOJ PŘÍPRAVEK v RUDNÉ 

Závod podporuje město Rudná 

 

POŘADATEL: Atletik Rudná 

DATUM: středa 26. Dubna 2017 

MÍSTO: Atletický stadion Rudná, sportovní areál ZŠ Rudná, Masarykova 878, 252 19 Rudná, vchod z ulice V Aleji 

DRÁHA A SEKTORY: 250 m dlouhá dráha má na rovince 4 a na oválu 3 dráhy. Povrch dráhy a sektorů je umělý - 

Regupol.  

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI: 

Ředitel závodů: Miroslav Donchev 

Hlavní rozhodčí: Zdeněk Simon  

Technický ředitel: Miroslav Pavlíček  

Závodní kancelář: Jindřich Živný 

Moderátor:Markéta Jordáková /Adéla Jordáková 

PŘIHLÁŠKY: 

E-mailem na adresu arzavody@seznam.cz do úterý 25. 6. 2017 do 20 hodin. Přihláška musí obsahovat jméno a 

příjmení, ročník narození a název atletického oddílu (pokud je dítě členem). Ve výjimečných případech se lze přihlásit 

na místě nejpozději do 14.30 h. 

Děti z přípravky Atletik Rudná přihlášky neposílají! Nominuji a přihlásí je trenéři Pavlíček, Nešvera, Živný, 

Jordáková,  Donchev! Na místě před závodem ve 14.30 se pouze prezentují .   

STARTOVNÉ: Za TROJBOJ bude vybíráno 60,- Kč (20 Kč/disciplína).  

STARTUJÍ:  děti ročníků narození 2006 až 2010 

Děti by měly závodit  zdravé, za jejich zdravotní stav zodpovídají zákonní zástupci. 

Rozdělení do kategorií: 

Přípravka mladší  - děti  let  nar. 2008, 2009, 2010 

Přípravka starší - děti  nar. 2006  a 2007 

DISCIPLÍNY: 

TROJBOJ: 60 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký.  

Výkony v jednotlivých disciplínách se sčítají, je hodnocen pouze celý trojboj. 

OBECNÉ POKYNY A TECHNICKÁ USTANOVENÍ: 

Závodí se dle pravidel atletiky a těchto propozic.  

VSTUP NA ZÁVODNÍ PLOCHU: 

Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé a technická četa. Vstup trenérů, 

rodičů a dalších osob na plochu stadionu se nedoporučuje. 

VYHLAŠOVÁNÍ: Bude provedeno v uceleném bloku na konci závodu. Přepokládaný čas vyhlášení: 17.00 -17.30 h. 

Závodníci v každém ročníku (zvlášť chlapci a dívky)  kvalifikováni na 4.-6. místě obdrží  diplom ,  1. -3. místě  obdrží 

medaile, diplom . 

ŠATNY: Prostory k převléknutí a hygieně závodníků jsou součástí areálu stadionu. Pořadatel neručí za odložené věci. 

VÝSLEDKY: Budou vyvěšeny na nástěnce a do 3 dnů po závodu zveřejněny na www.atletikrudna.cz a www.atletika.cz  

ČASOVÝ POŘAD: 

Je orientační a bude aktuálně upravován. 
 

15. 00  60 m DÍVKY (přípravka ml. a st.)    dálka CHLAPCI (přípravka st.)  kriket CHLAPCI (přípravka ml.)  

15. 30                                                                   dálka CHLAPCI (přípravka ml.)  kriket CHLAPCI (přípravka st.)    

16. 00  60 m CHLAPCI (přípravka ml. a st.) dálka DÍVKY (přípravka st.)                    kriket DÍVKY (přípravka ml.)  

16.30                      dálka DÍVKY (přípravka ml.)                    kriket DÍVKY (přípravka st.) 

17.00 konec závodu 

17.00 – 17.15 VYHLAŠOVÁNÍ 
 

Za Atletik Rudná: pořadatelé 

http://www.atletikrudna.cz/
http://www.atletika.cz/

