
 
 
 
 
 
 
 
 

Přátelské utkání v atletice žactva Znojmo – Nové Zámky - Tábor 
Pod patronací starosty města Znojma 

 
Technické zajištění: TJ ZNOJMO, z.s. - oddíl atletiky 
 
Datum konání:  pátek  13.10.2017 ve 15.00 hodin 
 
Místo konání:  Městský stadion v Horním parku ve Znojmě 
 
Podmínky účasti: startující žáci a žákyně ročník nar. 2002 a mladší 
 
Omezení startu: družstvo tvoří v každé kategorii 10 závodníků, 1 náhradník v každé kategorii, 

5 vedoucích. Za každé družstvo mohou nastoupit 2 závodníci v disciplíně. Jeden 
závodník může startovat ve dvou disciplínách a štafetě. 

 
Discipliny :  pro obě kategorie - 60 m, 300 m, 800 m, 200 m př., výška, dálka, vrh koulí, oštěp, 

4x60  metrů 
 
Přihlášky :  Přihlášku družstva zašlete nejpozději do10. 10. 2017 e-mailem na adresu  : 

jsoba@c-box.cz  
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení,celé datum narození a disciplinu. 

 
Hodnocení: bodují se každá kategorie zvlášť  7,5,3.2,1 štafety 5,3,1. 

Celkovým vítězem se stane družstvo s největším součtem bodů obou kategorií. 
Závodníci na prvních třech místech obdrží medaili a diplom. 
 

Technická ustanovení: závodní kancelář bude otevřena v tribuně stadionu od 14,30 hodin, kdy 
proběhne prezentace a nahlášení změn. 

 
Časový pořad:  15.15 slavnostní zahájení 
   15.30 60m žákyně   výška žáci  koule žákyně 
   15.40 60m žáci 
   15.50 60 metrů vložený závod přípravky 
   16.25 200 metrů př. žákyně  dálka žákyně  koule žáci 
   16.30 200 metrů př. žáci 
   16 45 800 metrů žákyně 
   17.00 800 metrů žáci   výška žákyně  oštěp žákyně 
   17.15 300 metrů žákyně 
   17.25 300 metrů žáci   dálka žáci  oštěp žáci 
   17.40 4x60 metrů žákyně 
   17.50 4x60 metrů žáci 
 
   K upřesnění časového pořadu dojde po příjezdu. 
 
Časový plán akce:  příjezd   do 11.00 hod. 
    Oběd pátek  11.00-11.30 hod. 
    Večeře v pátek  19.00-19.30 hod. 
 
    Snídaně v sobotu 08.30-09.00 hod. 
    Oběd v sobotu  11.00-11.30hod. 
 
Ubytování a stravování v domově mládeže Gymnázia a střední pedagogické školy na ulici Alšova 16, Znojmo. 
Těšíme se na brzké shledání. 
 
                Josef  Šoba v.r. 
          předseda OA TJ Znojmo, z.s. 

TJ Znojmo, z.s. – oddíl atletiky 
 
Sídlo klubu:   J.F.Curie 5. 669 02 ZNOJMO 

Adresa pro zasílání pošty: Josef ŠOBA, Nad Přehradou 2, 669 02 ZNOJMO 
Kontakt:   mobil 728782579, e-mail:jsoba@c-box.cz 
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