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Oddíl atletiky T. J. Sokol Hradec Králové 
Eliščino nábřeží 777, 500 03 Hradec Králové 

IČ:13586475 
+420 777 630 244 

oddil@atletikahk.cz 
www.atletikahk.cz 

č. ú. 107-4478650297/0100 

Závody ve skoku vysokém - Hradecká laťka 
 

Místo konání:  Hala TJ Sokol Hradec Králové (Eliščino nábřeží 777, HK 50003) 
  

Ředitel závodu:  Mgr. Vítězslav Perun  E: vipersport@seznam.cz  

Hlavní rozhodčí:  Bc. Karel Ettler  E: k.ettler@seznam.cz  
 

Datum konání:  11. ledna 2018 (kvalifikační kola na školách proběhnou do 10. ledna) 
  

Kategorie:   Mladší žactvo A (starší), B (mladší) r. nar. 2005 (A), 2006 a mladší (B) 

Starší žactvo C (starší), D (mladší) r. nar. 2003 (C), 2004 (D) 

Dorost     r. nar. 2001 - 2002  

Junioři/rky a st.   r. nar. 2000 a starší  
 

Základní výšky - dívky: Ml. žákyně  95 cm  chlapci: Ml. žáci 105 cm 

St. žákyně  100 cm   St. žáci  110 cm 

Dorostenky  110 cm   Dorostenci 120 cm 

Juniorky  120 cm   Junioři  130 cm 
 

Přihlášky: Zasílejte do 10. ledna na e-mail: k.ettler@seznam.cz 
Zasílejte i výsledky kvalifikačních kol na školách. 

(přihlášku posílejte vyplněnou v přiložené tabulce) 
 

Časový program*:  8:00 - Prezentace a rozcvičování mladší žactvo (A i B) 

    8:20 - Závod mladší žactvo (A i B) 

    9:30 - Prezentace a rozcvičování starší žactvo (C i D) 

    9:50 - Vyhlášení mladší žactvo (A i B), závod starší žactvo (C i D) 

    11:00 - Prezentace a rozcvičování dorost, junioři/rky a starší 

    11:20 - Vyhlášení starší žactvo (C i D) a meziškolní challenge 6.-7. třídy 

    11:30 - Závod dorost, junioři/rky a starší 

    12:30 - Vyhlášení dorost, junioři/rky 

    12:40 - Vyhlášení meziškolních challenge 8.-9. třídy 

    12:50 - Vyhlášení meziškolních challenge střední školy 

 

Organizační pokyny: Rozběžiště je pokryto parketami, proto nelze použít obuv s hřeby. Doskočiště má 

menší rozměry (gymnastické „duchny“). Vstup do haly pouze v obuvi určené pro 

vnitřní použití. Šatny jsou zajištěny v budově TJ Sokol HK. Závodníkům k účasti 

stačí být dopředu přihlášeni a na místě se přihlásit u prezentace své kategorie. 
 

Výsledky: Vyhlášení proběhne po vyhodnocení výsledků dané kategorie. První tři v každé 

kategorii obdrží diplom a medaili. Škola je povinna zajistit účast žáků na 

vyhlašování. 
  

Meziškolní Challenge: Vložená soutěž škol. Pět nejlepších výkonů reprezentantů školy v kategorii se 

sečte a výsledek dá výkon školy (nerozhoduje pohlaví, ve shodě rozhoduje počet 

neplatných pokusů). Nejlepší tři školy v každé kategorii obdrží diplom a věcnou 

cenu. Kategorie jsou rozděleny podle tříd (střední škola; 9. a 8. třída; 7. a 6. třída).  
 

Speciální soutěž: Každý závodník, který vypadne ze soutěže, může ihned po vyřazení nahlásit u 

stolku rozhodčímu jméno fanouška, který mu nejvíce fandil nebo mu přišel nejvíc 

„cool“. Ten fanoušek, který nasbírá od každé kategorie nejvíce bodů, obdrží cenu.
 

Speciální sponzor:  OZ-Hrbek s.r.o. -  www.zelenina-hrbek.cz 

 Atletický oddíl  

* Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový pořad podle počtu závodníků. TJ Sokol Hradec Králové 
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