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HALOVÝ PØEBOR PRAHY
MLAD�ÍHO �ACTVA

Poøadatel: z povìøení PAS poøádá PSK Olymp Praha a ASK Slavie Praha
Datum: ètvrtek 24. 2. 2011
Místo: Praha Stromovka � hala Otakara Jandery
Pøihlá�ky: se pøijímají 19.�22. 2. 2011 do 24 hodin na www.atletika.cz
V pøeboru Prahy mlad�ího �actva není povolen start st. �actva.
K závodùm bude pøijato maximálnì 32 závodníkù (závodnic) v bì�eckých soutì�ích
a maximálnì 16 závodníkù (závodnic) v technických disciplínách. O startu závodníka
(závodnice) rozhodne na základì dosa�ených a nahlá�ených výkonù technický delegát
pøeboru a tuto skuteènost oznámí prostøednictvím webových stránek PAS a ÈAS nejpoz-
dìji dne 23. 2. 2011 do 15:00 hodin. Ve v�ech bì�eckých disciplínách rozhodne o celko-
vém poøadí dosa�ený èas.

Pøebory Prahy jsou nominaèním závodem na mezimìstské utkání Praha �
Brno.

Vedoucí èinovníci: øeditel závodù � PaedDr. Ladislav Kárský
hlavní rozhodèí � Jiøí Kry�tof st.
technický delegát � Mgr. Michal Krejèí

Rozsah disciplín: 60 m, 150 m, 300 m, 60 m pøeká�ek, vý�ka, dálka, koule 3 kg,
mlad�í �áci 1500 m, mlad�í �ákynì 800 m, smí�ená �tafeta 4x200 m
(2+2)

ÈASOVÝ POØAD:

16:00 60 m pø. ml. �ky dálka ml. �ci koule ml. �ky
16:15 60 m pø. ml. �ci
16:30 60 m ml. �ky
16:45 60 m ml. �ci
17:00 koule ml. �ci
17:05 I. vyhla�ování vítìzù (dálka �ci, koule �ky, 60 m pø. obì kategorie, 60 m �ky)
17:10 300 m ml. �ky dálka ml. �ky
17:15 vý�ka ml. �ci (základní vý�ka 1.20 m)

17:30 300 m ml. �ci
17:50 800 m ml. �ky
18:00 1500 m ml. �ci
18:10 II. vyhla�ování vítìzù (dálka �ky, koule �ci, 60 m �ci, 300 m obì kategorie)
18:15 150 m ml. �ky vý�ka ml. �ky (základní vý�ka 1.15 m)

18:40 III. vyhla�ování vítìzù (vý�ka �ci, 800 m �ky, 1500 m �ci)
18:45 150 m ml. �ci
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19:15 IV. vyhla�ování vítìzù (vý�ka �ky, 150 m obì kategorie)
19:20 4x200 m (2+2) smí�ená �tafeta
19:35 V. vyhla�ování vítìzù (�tafety 4x200 m)


