
ROZPIS 
     halového mistrovství Karlovarského kraje mladšího a staršího předžactva 2018 (uzavřené) 

 

Pořadatel:                   Karlovarský atletický svaz 

Datum:                        neděle 21.1.2018 

Místo:                          nafukovací hala na Strahově 

Činovníci závodu:      ředitel                                    Jacek Přibáň 

                                     technický ředitel                   Oldřich Dvořák 

                                     hlavní rozhodčí                     Rudolf Flaška 

                                     startér závodu                        Lukáš Kopecký 

                                     závodní kancelář                   Petr Tirala 

                                     lékař závodu                          MUDr Petr Pavelka 

                                     hospodář závodu                   Jaroslav Vébr                      

                                     techn.delegát + ceremoniál   Eva Zekuciová + Karel Matička 

 

Přihlášky 
Podávají atletické atletické kluby přes závodní kancelář na stránkách ČAS nejpozději do 

pátku 19.1.2018 do 22.00 hod. Dodatečné přihlášky nepřicházejí v úvahu. 

 

Startují:  pouze registrovaní atleti v Českém atletickém svazu !!                                                                                                                                  

po ročnících – starší předžactvo 2007 + 2008, mladší předžactvo – 2009 + 2010 

 

Disciplíny:                                                                                                                                        
60m, 600m, 60m přek. dálka (pouze tři pokusy), medicinbal – 3 pokusy - obouruč z kruhu 

systémem autového hodu (1 kg všichni, kromě st.předžáků - 2kg, štafeta 4 x 200m   

 

Závodní kancelář + prezentace:                                                                                            

otevřena od 9.30 hod. Je nutné zaplatit startovné (50Kč za osobu) a odhlásit nepřítomné. 

Prezentace je vždy 10 minut před disciplínou – pro běhy u startéra, pro technické disciplíny u 

vrchníka startéra. 

 

Technické ustanovení                                                                                                       
všechny běhy se běží jako finálové 

 

Šatny                                                                                                                                     
budou zajištěny a slouží pouze k převlékání. Pořadatel upozorňuje, že za věci odložené 

v šatně a v hale neručí ani pořadatel a ani správa haly. 

 

Tituly a ceny 
V každém ročníku  budou odměněni první tři atleti medailemi. Vyhlašování bude probíhat 

vždy po skončení jednotlivých disciplín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ČASOVÝ POŘAD – startuje se po ročnících – začínají děvčata   
11.00        60m    MLPŘŽKY                    dálka  MLPŘŽCI               

 

11.20       60m     STPŘŽKY                                                      medicimbal 1kg MLPŘŽKY 

 

11.40       60m     MLPŘŽCI                     dálka  STPŘŽCI 

 

12.10       60m     STPŘŽCI                                                        medicimbal l kg STPŘŽKY 

 

13.10 60m př. MLPŘŽCI                                                     medicimbal 1 kg MLPŘŽCI 

 

13.25       60m př. STPŘŽCI                  dálka  MLPŘ ŽKY  

 

13.40 60m př. MLPŘŽKY 

 

14.00      60m př   STPŘŽKY                dálka STPŘŽKY         medicinbal 2 kg STPŘŽCI 

 

14.30      600m    MLPŘŽCI 

 

14.40      600m    STPŘŽCI 

 

14.50     600m     MLPŘZKY 

 

15.00     600m     STPŘŽKY 

 

15.30 4 x 200m  MLPŘŽCI 

 

15.35 4 x 200m  STPŘŽCI 

 

15.40 4 x 200m  MLPŘŽKY 

 

15.50 4 x 200m STPŘŽKY 

 

 

Důležité upozornění 
Časový pořad je informativní, Pořadatel si vyhrazuje právo na případné úpravy – posuny časů. 

 

 

Jacek Přibáň                                                                                       Oldřich Dvořák 

ředitel závodu                                                                                     techn. ředitel závodu 


