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Vedoucí činovníci  
Ředitel závodů   Mgr Radek Bártl 
Hlavní rozhodčí  Svatopluk Kubíček 
Řídící pracovník  Jitka Majetičová 
 
 
Zúčastněná družstva  
SK Aktis    PSK Olymp 
Atletika Hostivař   Atletika Jižní Město 
ASK Slavia B    SK ZŠ Jeseniova B 
AŠK Mazurská   SK Aritma 
ŠAK Novoborská   Atletik Rudná 
TJ Stodůlky     Újezd nad Lesy 
 
Přihlášky  
Předběžné přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, 
jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v 
přihlašované soutěži se podávají na webové stránce Českého atletického svazu 
(http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář akcí“, a to do úterý 5. září 2017 do 22.00 
hodin.  
Štafety přihlašují vedoucí družstev písemnou formou ve středu 6. září 2017 do doby 
určené řídícím pracovníkem.  
Případné škrty a zařazení závodníků, resp. závodnic, vyřazených z technických disciplín 
na volné disciplíny předají vedoucí družstev řídícímu pracovníkovi v závodní kanceláři ve 
středu 6. září 2017 do 15.45 hodin.  
Starty závodníků, resp. závodnic, v soutěži tzv. „mimo bodování“ nebudou 
povoleny!  
 
Závodní kancelář  
Závodní kancelář je umístěna v domečku v prostoru cíle 
 
Zdravotní služba  
Zdravotní služba je umístěna v domečku v prostoru cíle.  
 
Šatny  
Šatny jsou k dispozici v budově lázní. Šatny slouží pouze k převléknutí, věci si 
nenechávejte v šatnách, nebudou uzamčeny. 
  
Technická ustanovení  

hlavní ploše stadionu, koule v sektoru nad vedlejším hřištěm 
s umělou trávou  
 
Občerstvení  
Bude otevřen bufet nad hřištěm s umělou trávou za startem na 100m. 
  

 

Pouze na vedlejším hřišti s umělou trávou a rozcvičovací rovince vedle něj 

mimo atletický stadion.  
 

minut před zahájením disciplíny, rozhodčím a funkcionářům závodů.  



technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před 
zahájením disciplíny.  

číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.  
 
 
Časový pořad  
16.30 100 m př. D Výška D Dálka H Koule H Disk D  
16.45 100 m př. H  
17.00 60 m D  
17.15 60 m H  
17.30 300 m D      Koule D  Disk H  
17.40 300 m H  Výška H  Dálka D 
18.15 1500 m D  
18.25 1500 m H  
18.35 4x60 m H  
18.45 4x60 m D  
 
 
 

Mgr Radek Bártl  
ředitel závodů  


