
 

Informace k MČR žactva 23. - 24.září Břeclav 
 
 
Výdej startovních čísel 
Bude probíhat v sobotu 23. září 2017 od 10.00 hodin a v neděli 24. září 2017 od 07.30 hodin 
ve stanu pro prezentaci na stadionu TJ Lokomotiva ve Veslařské ulici. 
 
Sociální zázemí 
Šatny budou ve sportovní hale /dívky/ a v budově za svolavatelnou /hoši/. 
 
Stravování 
Ve sportovním areálu budou po celou dobu závodů otevřeny stánky s občerstvením 
a restaurace Rose je vzdálena 200 m od stadionu. 
 
Parkování 
U stadionu na ulici Veslařská a na ulici Za Bankou. Vjezd do prostoru sportovního areálu je 
možný pouze s vydanou parkovací kartou. 
 
Zdravotní služba 
Je k dispozici po celou dobu závodů uprostřed cílové rovinky. 
 
Svolavatelna 
Je umístěna ve stanu uprostřed protilehlé rovinky. Každý startující je povinen se osobně 
prezentovat před každým startem. Prezentace ke každé disciplíně bude zahájena 40 minut a 
ukončena 25 minut před plánovaným startem. Výjimkou je skok o tyči, kde je zahájení 90 
minut a ukončení 60 minut před plánovaným startem. Ve svolavatelně bude kontrolováno 
správné upevnění startovních čísel, délka hřebů sportovní obuvi a podle Pravidel atletiky bude 
prováděna kontrola, aby neschválený materiál (mobil, přehrávač atd.) nebyl vnesen na 
závodiště. Je nutný start v oddílovém dresu. 
 
Rozcvičování 
K rozcvičování je určeno multifunkční hřiště a po skončení hodu kladivem zadní softbalové 
hřiště. Při nepřízni počasí bude otevřena sportovní hala /zákaz používání treter/. Není 
dovoleno se rozcvičovat na ploše stadionu. Zkušební pokusy na ploše stadionu lze provádět 
výhradně za dozoru příslušných rozhodčích. 
 
Vážení a měření náčiní 
Bude na konci cílové rovinky v prostoru označeném „VÁŽENÍ NÁČINÍ“. Závodníci zde své 
náčiní odevzdají rozhodčímu a na plochu jim bude přineseno. Procedura začíná vždy 60 minut 
a bude ukončena 30 minut před zahájením disciplíny. Je nutné dodržovat předepsané časy. 
Z plochy si závodníci odnášejí náčiní již sami. Používání a vnášení jiného náčiní než 
označeného kontrolou nebude na plochu možné. 
 
Vstup na plochu stadionu 
Závodníci budou na plochu stadionu odváděni společně z prostoru svolavatelny. Na ploše 
stadionu mohou být v průběhu závodů pouze závodníci, jejichž disciplíny právě probíhají, 
rozhodčí, vedoucí činovníci, pracovníci technické čety a řádně označení fotoreportéři. 
 
Hod kladivem 
Závod se uskuteční ve vrhačském sektoru na vedlejším softbalovém hřišti. 
 
Vyhlašování výsledků 
Bude prováděno v blocích. První tři závodníci v každé disciplíně se v čase, který obdrží na 
lístku od vrchníka disciplíny, dostaví do prostoru pro vyhlašování na konci cílové rovinky. 
K vyhlášení vítězů nastoupí v oddílovém dresu nebo teplákové soupravě. 
 



 
 
 


