HALOVÝ PŘEBOR PRAHY MLADŠÍHO ŽACTVA
Pořadatel: z pověření PAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK Olymp Praha
Datum: středa 21. února 2018
Místo: areál OLYMP CENTRUM SPORTU MV - Stromovka - hala Otakara Jandery
Vedoucí činovníci:
ředitel závodů:
technický ředitel:
hlavní rozhodčí:
technický delegát:

Miroslav Zahořák
Jindřich Linhart
Lukáš Lébr
Martin Smetana

Přihlášky
Podávají atletické oddíly/kluby na webové stránky ČAS (http://www.atletika.cz ), a to od čtvrtka 8. února
do pátku 16. února 2018, uzávěrka přihlášek je v pátek 16. února 2018 ve 23.59 hodin.
Startují
Žáci a žákyně narození v roce 2005 a 2006. Není povolen start žáků a žákyň ročník narození 2007.
Soutěže
Žáci
60 m, 150 m, 300 m, 1000 m, 60 m př., výška, dálka, koule
Žákyně
60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule
Smíšená štafeta 4x200 m (2 žáci+2 žákyně)

Ostatní ustanovení
a) K soutěžím v běžeckých disciplínách bude přijato maximálně 32 žáků/žákyň. V technických disciplínách
pak maximálně 20 žáků/žákyň.
b) O startu žáka/žákyně rozhodne na základě dosažených výkonů technický delegát a tuto skutečnost
oznámí na webových stránkách PAS a ČAS nejpozději dne 19. února 2018 do 09.00 hodin.
c) Ve všech běžeckých disciplínách rozhodne o celkovém pořadí dosažený čas.
d) Základní výšky pro soutěže ve skoku vysokém
Žáci - 1,26 m Žákyně - 1,16 m
e) Žáci a žákyně mohou startovat nejvýše ve dvou individuálních disciplínách
f) Start žáků/žákyň mimopražských oddílů/klubů bude umožněn pouze jako doplnění do stanoveného počtu
v disciplíně. O startu žáka/žákyň mimopražských oddílů/klubů rozhodne technický delegát přeboru.
g) Přebor Prahy mladšího žactva je nominačním závodem pro meziměstské utkání Praha - Brno - Ostrava Bratislava
Rozcvičování
Bude probíhat v nafukovací hale s umělou trávou vedle atletické haly a ve spojovacím tunelu mezi halou a
centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.
Prezentace závodníků před disciplínou
Prezentace k jednotlivým disciplínám se uskuteční v jejich sektoru nejpozději 20 minut před stanoveným
začátkem disciplíny.
Vstup na závodní plochu
Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, fotografové pouze
s označenou vestou.
Šatny
Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschovně
osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese zodpovědnost.
Zdravotní služba
Zdravotní služba je v hale O.Jandery ve vyznačeném prostoru.
Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce, u dospělých
sami startující.
Občerstvení
V průběhu závodů je možnost občerstvení přímo v hale O. Jandery v prostoru tzv. VIP.
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