
Pořadatelský oběžník 

T.J. Sokol Kolín-atletika 

z pověření Středočeského krajského atletického svazu pořádá 

2. kolo přeboru Středočeského kraje 
družstev juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek 

stadión Mirka Tučka v Kolíně-Borkách 

neděle 18. června 2017 
 

Vedoucí činovníci 

Ředitel závodů: Jiří Tuček 

Hlavní rozhodčí: Josef Holub 

Zdravotník závodu: Radka Morávková 

Řídící pracovníci: Antonín Morávek– junioři, dorostenci, 

 Jana Červenková – juniorky, dorostenky 
 

Přihlášky 
Výhradně elektronicky na webové stránce www.atletika.cz od středy 14.6. do soboty 
17.6.2017 do 20:00 hodin. Kartičky pro štafety předloží vedoucí družstev řídícím 
pracovníkům do 9:15 hodin. 
 

Poplatek 

Závodníci kategorie dorostu a juniorů z atletických oddílů mimo SKAS, kteří budou řádně 

přihlášeni svými mateřskými atletickými oddíly, zaplatí za každý přihlášený start v disciplíně 

poplatek 100,- Kč.  
 

Závodní kancelář 

Bude otevřena od 8:30 hodin v nové sociální budově. Do 9:15 hodin zde vedoucí družstev 

provedou případné škrty ve svých přihláškách. Porada vedoucích družstev se uskuteční v 9.30 

hod. 
 

Šatny 

Jsou k dispozici v sociálních budovách a slouží pouze k převlečení. V šatně nenechávejte 

cenné věci ani oblečení.  
 

Vážení náčiní 

Od 9:00 do 12:00 hodin ve skladu nářadí v nové sociální budově. 
 

Rozcvičování 

Je možné použít přilehlý lesopark, bližší zatáčku malého stadiónu a vedlejší travnaté plochy. 

Nelze použít plochu hlavního stadiónu ani plochu malého stadiónu, kde budou probíhat 

vrhačské soutěže. 
 

Prezentace 

15 minut před zahájením discipliny u startéra nebo u vrchníka discipliny v poli. 
 

Občerstvení 

Je možné v bufetu v nové sociální budově.  
 

Výsledky 

Budou průběžně vyvěšovány na plexisklech na zadní straně nové závodní kanceláře. 

Kompletní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách 

ČASu (www.atletika.cz).  
 

Technická ustanovení 

Závodí se na stadionu s osmi dráhami v rovince a šesti na obvodu. 

Soutěže v hodu diskem a kladivem se uskuteční na ploše malého stadiónu. 

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


 

Časový pořad 

10:00 3000 m jři,dci dálka jky tyč jky,dky koule dky kladivo jři,dci 

10:15 3000 m jky,dky 

10:35 100 m jři R  

10:45 100 m dci R     

10:55 100 m jky R dálka dky  koule jky kladivo dky 

11:05 100 m dky R 

11:15 800 m jři,dci 

11:25 800 m jky,dky     

11:35 110 m př. jři dálka jři tyč jři,dci koule jři,dci kladivo jky 

11:40 110 m př. dci  

11:45 100 m př. jky  

11:50 100 m př. dky  

12:00 100 m jři F 

12:05 100 m dci F   oštěp dky disk jři 

12:10 100 m jky F 

12:15 100 m dky F dálka dci výška jky,dky  

12:25 400 m jři 

12:30 400 m dci 

12:40 400 m jky    

12:50 400 m dky   oštěp jky disk dky 

13:00 1500 m jři, dci trojskok jky,dky 

13:10 1500 m jky, dky  výška jky,dky 

13:25  400 m př. jři    

13:30 400 m př. jky   oštěp dci disk jky 

13:40 300 m př. dci  

13:45 300 m př. dky trojskok jři,dci 

13:55 200 m jři  

14:05 200 m dci  

14:15 200 m jky   oštěp jři disk dci 

14:25 200 m dky  

14:40 4 x 400 m jři,dci 

14:50 4 x 400 m jky,dky 

 

Úprava časového pořadu na základě počtů přihlášených vyhrazena. 

 

 

  Na shledanou se těší 

 

kolínští atleti 


