
              ROZPIS veřejné závody TJ Baník Stříbro
Pořadatel : TJ Baník Stříbro z.s.

Datum a místo : Sobota 27. května 2017, stadion TJ Baník Stříbro od 13:00 hod.

Činovníci závodu : ředitel závodu : Ing. Moravec Vladislav

hlavní rozhodčí :Nedbal Martin

Kategorie, disciplíny : Open - muži, junioři, dorostenci, , starší žáci 

60m, 100m, 150m, 200m, 300m, 800m, 100m př. žáci, dálka, disk, kladivo, koule

Open - ženyi, juniorky, dorostenky, starší žačky

60m, 100m, 150m, 200m, 300m, 800m, 100m př. žáci, dálka, disk, kladivo, koule

 ml.žactvo (04/05), přípravka (06/07)

60m, 100m, 150m, 200m, 300m, 800m, dálka (jen MLŽ !!!)

Přihláška : podává se prostřednictvím webové stránky ČAS www.atletika.cz - atletická kancelář, a to do 

pátku 26.5.2017 do 20:00 hodin; výjimečně  na místě nejpozději do 12,30 hod.!!

Startovné : 50,- Kč / disciplína; při dohlašování na místě 100,- Kč . Startovné se platí po odhláškách

za celý oddíl před startem 1.disciplíny

Závodní kancelář : Bude otevřena v den závodu od 12,00 hod. na stadionu v prostoru cíle

Dráha a sektory : Dráha je na okruhu 400m ,šesti proudá, povrch dráhy a sektor je umělý – Conipur SP 

 Pro měření běhů bude použita elektronická časomíra.

Techn. ustanovení : závod proběhne podle atletických pravidel a ustanovení tohoto rozpisu

 - limity skok daleký (v případě nesplnění nebude závodník (-ice) vybrán, pokud limit nesplní

   dostatečný počet závodníků, budou další dovybráni do maximálního počtu (viz závorka) :

Muži,JI,DCI, (16) ŽENY,JKY,DKY (16) STŽCI (16) ST.ŽKY (16) MLŽCI (16) MLŽKY (16)

5.30 4.80 4.70 4.50 4.30 4.15

Šatny a sprchy : K dispozici v omezeném rozsahu v tribuně, neuzamykatelné! Pořadatel za případné ztráty neručí.

Občerstvení : Bude zajištěno v areálu stadionu, 



ČASOVÝ POŘAD

13:00 100m př. ŽCI dálka  MLŽKY kladivo mužské i ženské složky

13:10 100m př. JKY, DKY, ŽENY

13:20 100m př. ŽKYST

13:35 60m muž.složky

13:40 dálka MLŽCI

13:55 60m žen.složky disk mužské i ženské složky

14:20 100m muž.složky dálka  STŽKY

14:35 100m žen.složky

14:55 800m muž.složky

15:05 800m žen.složky dálka STŽCI koule mužské složky

15:20 300m muž.složky

15:30 300m žen.složky

15:45 200m muž.složky dálka ŽENY, JKY,DKY koule ženské složky

15:55 200m žen.složky

16:10 150m muž.složky

16:20 150m žen.složky dálka MUŽI,JI,DCI


