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ATLETICKÝ MÍTINK  
PRO JUNIORY A JUNIORKY 

   

POŘÁDANÝ POD ZÁŠTITOU MŠMT ČR  
a 

ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 
 

      ZAČÁTEK V 11.00 HODIN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    MŠMT ČR              SAMK divize Sletiště 
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    A. C. TEPO KLADNO 
pořádá 

pod záštitou MŠMT ČR a Českého atletického svazu 
 

ATLETICKÝ MÍTINK pro juniory a juniorky do 19 let 
datum: neděle  6. června 2004 
místo: atletický stadión Kladno – Sletiště 
začátek závodů: v 11:00 hodin 
pořadatel: A.C. TEPO KLADNO  
ředitel závodu:  Mgr. Vít Rus 
hlavní rozhodčí: Jiří Klesnil 
startér: František Procházka 
lékař: MUDr. Jiří Smetana    
kancelář: Jan Tlustý & Jan Král 
časomíra: OMEGA 
dráha: POLYTAN - dráha i sektory, rovinka 8 drah, ovál 6 drah 
disciplíny: junioři   –  100m, 200m, 400m, 110mpř, 400mpř,  
 roč.85 a mladší 800m, 1500m, dálka, výška, trojskok,  
   tyč, koule 6kg, oštěp 800g, disk 1,75kg,  
   kladivo 6kg 

 juniorky – 100m, 200m, 400m, 100mpř, 400mpř,  
 roč.85 a mladší 800m, 1500m, dálka, výška, trojskok, 

tyč, koule 4kg, oštěp 600g, disk 1kg, 
kladivo 4kg 

 doprovodný program pro děti – „Dětské atletické závody – 
       Kids´ athletics“ 
kategorie: junioři - roč.85 a mladší  
 (mohou startovat i dorostenecké kategorie) 
 juniorky - roč.85 a mladší  
 (mohou startovat i dorostenecké kategorie) 
přihlášky: zasílejte E-mailem (atletika.kladno@seznam.cz), poštou (A.C. 

Tepo Kladno, Sportovců 456, Kladno 4, 272 04) , ve formátu 
xls dle pokynů ČAS pro zasílání přihlášek. Bezpodmínečně je 
nutno uvést (přijmení,jméno,datum narození, kategorie, 
disciplína, osobní rekord, nej. výkon 2004, zda závodník 
požaduje ubytovani/ANO, NE, od kdy do kdy)  

 počet startujících je omezen – rozhoduje výkonnost a datum 
zaslání přihlášky – nejpozději do 3. června 2004 

startovní čísla: každý závodník (mimo dětský závod) obdrží jedno startovní 
číslo, které bude mít po celou dobu závodu umístěno na dresu, 
pro sprinterské disciplíny do 400m včetně na zádech, na delších 
tratích než 400m a při technických disciplínách na prsou, při 
skoku o tyči možno umístit číslo na záda 

 

 
 
 
výsledky: budou zveřejňovány průběžně – rozhlas, vývěska 
 celkové výsledky budou po závodě k dispozici v tištěné podobě, 
 den po závodech budou uveřejněny na internetové adrese: 

http://atletika.kladno.cz/vysledky.php 
 
šatny: ve víceúčelové  hale cca 100m mimo sportovní areál Sletiště  
WC: v prostoru veřejných WC na stadiónu (za sektorem pro výšku) 
občerstvení: bude zajištěno v blízkosti stadiónu a ve V.I.P. prostorách 
ubytování: možno zajistit v blízkosti stadionu – nutno objednat předem 

(cena 250 Kč/noc včetně snídaně) Uhrada proběhne v kanceláři 
závodu. 

doprava-autobus: spojení z Prahy – z autobusových stanic na ulici Evropská – 
stanice metra Dejvická směr letiště, dále pěšky  

 ze zastávky Kladno Sítná – 10 minut chůze směr zimní stadión   
vyhlášení: proběhne ve 3 blocích v průběhu závodů přímo na stadiónu 
večerní program: malý banket v restauraci Česká lípa cca 10 min. chůze od 

stadionu směr autobusové nádraží 
upozornění:   každý účastník zodpovídá za svůj zdravotní stav a startuje 

na vlastní riziko  
 

ČASOVÝ POŘAD 

čas disciplína disciplína disciplína disciplína disciplína 
11:00 110mpř F Jři Kladivo Jky Tyčka Jři Dálka Jky  
11:15 100mpř F Jky

  
    

11:30 100m R Jři Koule Jři    
11:45 100m R Jky     
12:00 800m Jři  Výška Jky Dálka Jři  
12:15 800m Jky     
12:30 100m F Jři    Oštěp Jky 
12:35 100m F Jky     
13:00 400m Jři Koule Jky   Disk Jky 
13:20 400m Jky  Výška Jři Trojskok Jky  
13:45 1500m Jři    Oštěp Jři 
14:00 1500m Jky     
14:15 200m Jři   Tyčka Jky  Disk Jři 
14:30 200m Jky   Trojskok Jři  
15:00 400mpř Jři      
15:30 400mpř Jky Kladivo Jři    
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