
  
 
 
 
 

         Halové klubové přebory staršího žactva, mužů a žen 
  

Pořadatel   AC Moravská Slavia Brno, spolek 
 

Datum    pátek 5. ledna 2018 od 15 hodin 

 
Místo konání atletický tunel Sportovního centra Oblá 51c, Brno-Nový Lískovec (vstup je vchodem v 

přízemí, příchod přes dětské hřiště) 
 
Ředitel závodu   Jiří Proch (jiriproch0@gmail.com) 
 
Přihlášky   elektronicky na www.mslavia.cz do 3. 1.2018 do 18h 
 
Prezentace   v den závodu od 15.00 do 15.45 u vstupu do tunelu 
 
Startovné   50 Kč za osobu 

z výtěžku tohoto závodu bude zakoupen rotoped na rekonvalescenci Jakuba Hurta 
(*2001), který zdárně bojuje se zákeřnou nemocí 

 
Kategorie a disciplíny 

starší žáci (ročník 2003-2004)    60m, 800m, skok daleký, chůze 1 km 
starší žákyně (ročník 2003-2004)   60m, 800m, skok daleký, chůze 1 km 
muži (ročník 2002 a starší)    60m, 800m, skok daleký, chůze 1 km 
ženy (ročník 2002 a starší)    60m, 800m, skok daleký, chůze 1 km 

 
Technická ustanovení 

 na 60 m z rozběhů postoupí první čtyři závodníci podle časů do finále “A” a “B” 

 startuje se z bloků a jsou povoleny tretry 

 800 m se běží přímo na čas 

 časy budou měřeny elektronicky 

 v dálce budou tři pokusy pro všechny, ze kterých se určí celkové pořadí 
  
Ceny    první tři závodníci/ice v každé disciplíně obdrží diplom a medaili 
 
Poznámky  

 soutěže probíhají podle Pravidel atletiky a těchto propozic 

 pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový pořad v závislosti na počtu startujících 

 začátek prvních disciplín je v 16 hodin 

 předpokládané ukončení včetně vyhlášení vítězů do 19 hodin 

 závod v chůzi bude zahájen v 18.30 po skončení poslední běžecké disciplíny 
 
Pozvánka  

 srdečně zveme rodiče, rodinné příslušníky a známé, aby přišli povzbudit své závodníky/ice 

 prosíme, nezapomeňte si vzít přezůvky, snažíme se udržovat pořádek a čistotu 
  

 
Závodníci a závodnice startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřebírá odpovědnost za případnou 

zdravotní či majetkovou újmu žádného z účastníků. 
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