
  

 



Pořadatel:  ATLETIC CLUB TEPO KLADNO

Datum:   Sobota 15. července 2017

Místo konání:  Městský stadion v Kladně 

Ředitel závodu:  Jakub Kubálek

Hlavní rozhodčí: Michal Pufr

Technický ředitel: Martin Nešvera

Manažer meetingu: Libor Malina

Přihlášky: 

Pozvaní závodníci jsou předem přihlášeni. Přihlášení je možné emailem s uvedením osobního reko

a nejlepšího výkonu letošní sezónu na mailu 

30 minut před disciplínou. 

Startovné: 

Startovné je pro všechny zúčastněné BEZPLATNÉ!!!!

Šatny: 

Převléknutí, osprchování a použití WC bude možné v tribuně stadionu a u haly.

Rozcvičování: 

V přilehlých prostorách a před vlastní disciplínou v příslušném sektoru.

Náčiní: 

Všem účastníkům závodu bude poskytnuto potřebné náčiní. V případě využití vlastního náčiní bude 

po celou dobu závodu (vždy však nejpozději 30 minut pře zahájením dané disciplíny) prováděna 

kontrola měření a vážení vlastního náčiní na označeném místě.

Moderátor: 

Závodem bude provázet pan Jacek Přibáň (místopředseda Českého atletického svazu).

Price money: 

V kategorii dospělých (muži i ženy) jsou vypsány peněžní odměny za umístění na stupních vítězů a 

odměny za překonání rekordů meetingu nebo bonusů za překoná

 

Propozice 

ATLETIC CLUB TEPO KLADNO 

Sobota 15. července 2017 

Městský stadion v Kladně - Sletiště. 

Jakub Kubálek  Organizační ředitel:  Jiří Klesnil

Michal Pufr  Provozní ředitelka:  Martina K

Martin Nešvera  Manažer meetingu:  Hana Větrovcová

Libor Malina  Manažer meetingu:  Tomáš Pužman

Pozvaní závodníci jsou předem přihlášeni. Přihlášení je možné emailem s uvedením osobního reko

a nejlepšího výkonu letošní sezónu na mailu kubalek.jakub@seznam.cz. Přihlášky na místě nejpozději 

Startovné je pro všechny zúčastněné BEZPLATNÉ!!!! 

osprchování a použití WC bude možné v tribuně stadionu a u haly. 

V přilehlých prostorách a před vlastní disciplínou v příslušném sektoru. 

Všem účastníkům závodu bude poskytnuto potřebné náčiní. V případě využití vlastního náčiní bude 

po celou dobu závodu (vždy však nejpozději 30 minut pře zahájením dané disciplíny) prováděna 

kontrola měření a vážení vlastního náčiní na označeném místě. 

Závodem bude provázet pan Jacek Přibáň (místopředseda Českého atletického svazu).

V kategorii dospělých (muži i ženy) jsou vypsány peněžní odměny za umístění na stupních vítězů a 

odměny za překonání rekordů meetingu nebo bonusů za překonání vypsané hranice.

 

Jiří Klesnil 

Martina Knotková 

Hana Větrovcová 

Tomáš Pužman 

Pozvaní závodníci jsou předem přihlášeni. Přihlášení je možné emailem s uvedením osobního rekordu 

. Přihlášky na místě nejpozději 

Všem účastníkům závodu bude poskytnuto potřebné náčiní. V případě využití vlastního náčiní bude 

po celou dobu závodu (vždy však nejpozději 30 minut pře zahájením dané disciplíny) prováděna 

Závodem bude provázet pan Jacek Přibáň (místopředseda Českého atletického svazu). 

V kategorii dospělých (muži i ženy) jsou vypsány peněžní odměny za umístění na stupních vítězů a 

í vypsané hranice. 



 

Odměny (ve všech individuálních disciplínách):

1.místo - 4000,- Kč   

Překonání výkonnostního limitu 

Překonání rekordu meetingu:  

Společně s peněžitými odměnami jsou jako odměny připraveny i věcné dary.

 

Časový program: 

Čas 

12:00 Oštěp Ž   

13:00 Kladivo M   

13:50 blok vyhlášení vítězů 

14:00 Kladivo Ž   

15:00 Disk M  Trojskok Ž

15:50 blok vyhlášení vítězů 

Čas 

16:00 zahájení meetingu 

16:10 100 m M Koule Ž

16:20 100 m Ž   

16:30 3000 m chůze M,Ž 

16:55 800 m Ž   

17:05 800 m M Koule M

17:15 blok vyhlášení vítězů 

17:20     

17:40 200 m M   

17:50 200 m Ž   

18:00 blok vyhlášení vítězů, zakončení meetingu

 

 

 

 

 

 

 

Odměny (ve všech individuálních disciplínách): 

 2.místo - 2500,- Kč     3.místo 

 1000,- Kč 

 2000 ,- Kč 

peněžitými odměnami jsou jako odměny připraveny i věcné dary. 

Předprogram 

     

     

  Tyč Ž   

Trojskok Ž     

Hlavní program 

Koule Ž Tyč M Oštěp M 

     

    

     

Koule M Dálka Ž Disk Ž 

     

     

     

zakončení meetingu 

 

3.místo - 1500,- Kč 

Doprovodný 
program mládeže 

  

  

  

Výška 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

150 m 

  

  

  



  

 


