
Sokol Nová Paka  -  oddíl atletiky 

 
 

 
 

 

 

 
Závod:  2.kolo Krajského přeboru družstev mladšího žactva 

  (závod je pořádán s finanční podporou Královéhradeckého kraje) 

 

Pořadatel: Tělocvičná jednota Sokol Nová Paka - oddíl atletiky 

 

Dne:  čtvrtek 1.6.2017 od 15,30 hod. 

 

Místo:  Letní stadion v Nové Pace 

 

Činovníci:  ředitel závodu   -  Ing. Petr Kužel 

  hlavní rozhodčí  -   Bc. Stanislav Albrecht 

  řídící soutěže   - Ing. Ondřej Veverka 

 

Přihlášky a prezentace: .  

 Obě kategorie podávají přihlášky přes web ČAS, kde je závod uveden pod 

názvem „2.kolo KPD mladšího žactva“  

 Ukončení přihlášek ve středu 31.5.2017 ve 20,00 hodin. 

 V době od 15,00 hod. do 15,15 hod. obdrží ved.družstev seznam přihlášených, 

po provedení oprav jej odevzdají řídícímu soutěže do 15,20 hodin. Štafety se 

přihlašují přes osvědčené kartičky do 18,20 hodin. 

 Starty jednotlivců do přebornických disciplin (tučně vyznačeny v časovém 

pořadu) přihlašujte e-mailem na veverkao@centrum.cz do stejného termínu. 
 

Šatny:             společné v budově stadionu – nenechávejte si zde věci, pořadatel za ně neručí 

 

Poznámky: - na dráze a sektorech umělý povrch (maxim. povolená délka hřebů 6 mm) 

   - občerstvení možné v prostorách stadionu 

 - zajištěna el. časomíra, tedy běhy se poběží přímo na čas, pouze 60m má finále  

pro 6 nejrychlejších časů 

   - rozcvičování mimo plochu stadionu v přilehlých prostorech 

mailto:veverkao@centrum.cz


ČASOVÝ POŘAD 
 

15,30 60 m př. D  výška D   koule H 

15,45 60 m př. H        

16,00 60 m R D    

16,30 60 m R H  výška H      dálka D koule D  

16,50 800 m H        

17,10 600 m D                                              

17,30     60 m F D                             oštěp H       

17,35 60 m F H    dálka H   

18,00 150 m D                                            

18,20         oštěp D   

18,30  150 m H    

19,00 4x60 m D        

19,15          4x60 m H     

19,40 vyhlášení přebornických disciplin                        

  

         

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na provedení možných změn časového pořadu dle počtu přihlášených 

závodníků. Tučně označené discipliny jsou zároveň krajským přeborem jednotlivců. 

 

     Oddíly, které dostaly přiděleny oštěpy 400g a 500g z KAS – přivezte je s sebou na závody! 

 

 

 
     V Nové Pace dne 25.5. 2017   


