
 

 
 
 
Po roční odmlce zapříčiněné rekonstrukcí atletického stadionu SK Slavia Praha bychom Vás rádi 
pozvali k účasti na celkově již 5. ročníku vícebojařského závodu „T.Kop Cup 2017“ pořádaného 
ASK Slavia Praha. 
 
Přijďte a otestujte nový povrch našeho stadionu v Edenu a udělejte radost sobě i nám kvalitními 
výkony. 
 
Jak je již dobrým zvykem z předchozích ročníků, budou pro všechny závodníky připraveny 
energetické nápoje a pro ty z nich, kteří závod dokončí, trička s logem závodu. Závodníci, kteří se 
ve všech třech kategoriích umístí na prvním až třetím místě, pak obdrží ceny ve formě pohárů. 
 
 

Propozice 
 
 
Pořadatel 

ASK Slavia Praha. 
 
Datum konání 

Sobota 12. a neděle 13. srpna 2017. 
 
Místo konání 

Praha, atletický stadion SK Slavia Praha. 
 
Vedoucí činovníci 

Ředitel závodů Tomáš Koptík 
Hlavní rozhodčí Deleguje komise rozhodčích PAS 



Přihlášky 

Podávají se buď na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) nebo se zasílají elektronickou 
poštou na e-mailovou adresu: T.Kop@email.cz, a to od úterý 1. do středy 9. srpna 2017 do 24.00 
hodin. 

Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku závodníka odmítnout s tím, že seznam závodníků, jejichž 
přihláška byla odmítnuta, bude zveřejněn ve čtvrtek 10. srpna 2017 na webové stránce ČAS 
(http://www.atletika.cz). 
 
Startují 

Muži (1997 a starší), junioři (1998 a 1999) a dorostenci (2000 a 2001). 

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva 
zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den závodů 
ne starší jednoho roku. 
 
Soutěže 

Muži, junioři, dorostenci - desetiboj. 
            (100 m, dálka, koule, výška, 400 m - 110 m př., disk, tyč, oštěp, 1500 m) 
 
Začátek závodů 

V sobotu 12. srpna 2017 v 12.00 hodin a v neděli 13. srpna 2017 v 10.00 hodin. 
 
Prezentace 

Nejpozději jednu hodinu před startem první disciplíny desetiboje v horní části tribuny atletického 
stadionu. 
 
Šatny 

Budou k dispozici v tribuně atletického stadionu. 
 
Startovné 

300 Kč. 
 
Časový pořad 

Sobota 12. srpna 2017     Neděle 13. srpna 2017 

12.00  100 m      10.00  110 m př. 
12.45  Dálka      11.00  Disk 
14.15  Koule      12.30  Tyč 
15.30  Výška      15.00  Oštěp 
17.30  400 m      16.30  1500 m 

Časový pořad může být upraven podle počtu startujících závodníků. 
 
Poznámka 

Časy budou měřeny elektrickou časomírou, výsledky budou zpracovány programem Atletická 
kancelář a zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz). 
 
 
Ing. Josef Šrámek               Tomáš Koptík 
předseda ASK Slavia Praha              ředitel závodů 
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