
  Atletický klub Olomouc 
       

POŘÁDÁ ATLETICKÉ ZÁVODY  

Krajský přebor – závody mladšího žactva 
 

Datum: 
Pátek  23. února 2018 
 

Místo: 
Atletická hala TJ Lokomotivy Olomouc, tř. 17. listopadu 3, 772 00 Olomouc 
 

Závodní kancelář: 
V 1. patře atletické haly od 9:00 hodin 
 

Hlavní činovníci: Ředitel závodů:     Robert Novotný 
   Hlavní rozhodčí:  Radek Kopecký 
 

Kategorie:  mladší žáci a žákyně  2005 – 2006 
 

Přihlášky:  
Startovat mohou pouze závodníci Olomouckého kraje 
Atletické oddíly přihlašují své závodníky přes webovou stránku ČAS www.atletika.cz od pondělí 19. února 

do čtvrtka 22. února 2018 do 20:00 hodin.  V běhu na 60 m a 60 m př. uvádějte, prosím, výkony. 
 

Presentace: 
Nejpozději 60 min. před zahájením discipliny v závodní kanceláři 
  
Upozornění: 
Do haly se všichni přezouváme, včetně trenérů!!!!   
Pro převlékání lze použít šatny v I. patře atletické haly. Osobní věci nenechávejte v šatnách, 

pořadatel za ně neručí.  
 

Výsledky: 
Výsledky budou zveřejněny na internetové stránce klubu www.atletikaolomouc.cz a na stránkách ČAS 

www.atletika.cz 

 

Vyhlašování: 
Pro závodníky olomouckého kraje bude probíhat ihned po skončení disciplíny 
 

Startovné: 
Oddíly startují na vlastní náklady, za každý start zaplatí přihlášení  

závodníci před zahájením závodů:  50,- Kč 
   Přihláška v den závodu              100,- Kč 
 

 

Základní výšky: 
skok vysoký 
žáci - 120 cm zvyšování po 5 cm do 160 cm a dále po 3 cm  
žákyně - 110 cm zvyšování po 5 cm do 140 cm a dále po 3 cm 
 

Omezení pro finále: 
Do finále běhů na 60 m a 60 m př. postupuje 12 závodníků s nejlepšími časy. 
Ve skoku dalekém mladšího žactva mají všichni závodníci 4 pokusy 

 

http://www.atletika.cz/
http://www.atletikaolomouc.cz/
http://www.atletika.cz/


Časový pořad: 

je pouze orientační, pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový pořad podle počtu 

startujících. 
 

 

10:00 60 m př. R Dml dálka Hml  výška Dml  koule Hml 

10:15 60 m př. R Hml       

10:30 60 m př. F Dml       

10:45 60 m př. F Hml       

11:00 60 m  R Dml dálka Dml      koule Dml 

11:15 60 m  R Hml     výška Hml 

11:30 60 m  F Dml       

11:45 60 m  F Hml 


