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PŘEROV – 17.11.2017  
 

  



Datum : 17.11.2017 
 
Místo :  Přerov, stadion SK Přerov, Alšova ulice 
 
Šatny :  v budově na stadionu jen k převlečení 
 
Přihlášky : Přihlášky předem pouze elektronicky ZDE. Přihlášky vyplněné 

elektronicky zadávat nejpozději do 16.11.2017 do 20:00. Přihlášky 
jsou možné i na místě nejpozději 30min před startem své kategorie. 
Přihlášky na místě velmi zdržují registraci a prezentaci – prosíme o 
registraci elektronicky. Seznam přihlášených dopředu ZDE. 

  
Prezentace:  Proběhne v závodní kanceláři od 9:00 hodin. V závodní kanceláři si 

vyzvednete startovní číslo, pití a připínací špendlíky. Závodní 
kancelář bude umístěna v buňce hned před nově zrekonstruovanými 
šatnami (šipky vás navedou). 

 
Startovné :  Dospělí 100,- Kč, žactvo 30,-Kč. Všichni startují na vlastní náklady. 

Platba za startovné hotově v závodní kanceláři. 
 
Trať:  Travnatý, případně hliněný povrch, betonový chodník, asfaltová 

silnice, tretry se mohou použít pouze pro dětské kategorie.  
 
Ceny:   Závodníci na prvních třech místech v absolutním pořadí žen a mužů 

obdrží finanční ceny, absolutní vítěz žen a mužů obdrží sošku, na 
prvních třech místech v každé kategorii obdrží medaile. 

 
Lék.prohlídka:  Zodpovídá vysílající složka. Všichni zúčastnění startují na vlastní 

nebezpečí a pořadatel neručí za újmu způsobenou závodníkovi či 
jiným třetím osobám na zdraví či majetku. 

 
Poznámky:  Délky tratí jsou přibližné. 
 
Výsledky : Všechny zúčastněné oddíly a kluby dostanou kompletní výsledky e-

mailem, dále budou zveřejněny na webu Českého atletického svazu: 
www.atletika.cz a webu pořádajícího oddílu www.atletikaskprerov.cz. 
Výsledky z předchozích výsledku naleznete ZDE 

 
Parkování : Parkujte na parkovištích „Parkoviště sportovní hala“ (ulice 

Petřivalského) a „Parkoviště zimní stadion“ (ulice U Hřbitova) nebo 
na ulici Alšova u atletického stadionu. Prosím neparkovat před velkou 
modrou bránou – běží tudy hlavní trať závodu.  

 
  

https://goo.gl/forms/WH7TXLJOZwwJWT6W2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SxxPZlGaeRBXkjeoifsgtItyblxoFOZb00FEVgRkW5w/edit?usp=sharing
http://www.atletika.cz/
http://www.atletikaskprerov.cz/
http://atletikaskprerov.cz/index.php/tabulky/beh-17-listopadu-vysledky
https://mapy.cz/zakladni?x=17.4633419&y=49.4481689&z=17&source=traf&id=43953
https://mapy.cz/zakladni?x=17.4633311&y=49.4481689&z=17&source=traf&id=39747


Časový pořad – orientační 
 

Nejmladší dívky (08-09)   700 m   9:30 
Nejmladší hoši (08-09)   700 m   9:35 
Přípravka dívky (06-07)   700 m   9:40 
Přípravka hoši (06-07)   700 m   9:45 
Mladší žákyně (04-05) 1 400 m   9:55 
Mladší žáci (04-05)  1 400 m 10:05 
Starší žákyně (02-03) 1 400 m 10:15 
Starší žáci (02-03)  1 400 m 10:25 
Ženy   F, G, H (2001-starší) 9000 m 11:00 
Muži   A, B, C, D, E (2001-starší) 9000 m 11:00 
 
Vyhlášení žákovských kategorií  11:10 
 
Vyhlášení výsledků mužů a žen proběhne bezprostředně po skončení závodů. 
 

 
 

Akce se koná za přispění statutárního města Přerova 

Sponzoři atletického oddílu SK Přerov v roce 2017 

 


