Propozice – Finále „B“ MPD mladšího žactva
Termín:
čtvrtek 21. září 2017
Místo:
Praha, ZŠ Mazurská (bus 144, 177 nebo 202 do zastávky Poliklinika Mazurská, dále pěšky ve stejném
směru, po 350m vpravo vstup do areálu – závodní kancelář je v budově tělocvičen).
Šatny jsou průchozí, za odložené věci pořadatel neručí.
Pořadatel:
z pověření PAS pořádá AŠK Mazurská, z.s.
Ředitel závodu: Filip Kubelka
Hlavní rozhodčí: dle delegace KR PAS
Cílová kamera: Jan Feher (FTVS UK)
Řídící pracovník: dle delegace SK PAS
Přihlášky a prezentace:
Podávají kluby prostřednictvím webových stránek ČAS nejpozději do středy 20. září 2017 do 22.00 hodin
a jsou současně odprezentováním.
Škrty startů budou prováděny na místě do 15:30. Vzhledem k počtu zúčastněných družstev (12) prosíme
jejich vedoucí o maximální omezení startů mimo bodování. Děkujeme.
Štafety nepřihlašujte přes web, přihlášky ke štafetám se budou podávat na místě do 17:30.
Rozsah disciplín:
60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., dálka, výška, koule, kriketový míček, smíšená štafeta 4x60 m (2D+2H).
Pro soutěž ve vrhu koulí je hmotnost náčiní pro žáky 3 kg, pro žákyně 2 kg.
Základní výšky pro soutěž ve skoku vysokém je stanovena na 120 cm pro soutěž žáků a 115 cm pro
soutěž žákyň.
Omezení startu:
Za družstvo mohou startovat v každé disciplíně maximálně tři závodníci. Závodníkům je povolen start ve
dvou individuálních disciplínách a štafetě. V soutěži startují společná družstva chlapců a dívek, která mají
maximálně 24 členů. Z tohoto počtu může být maximálně 12 chlapců.
Časový program finále B:
16:15 60 m př. D
16:20
16:30 60 m př. H
16:45 60 m D
17:00 60 m H
17:15 800 m D
17:20 800 m H
17:30 150 m D
17:45 150 m H
18:15 4x60 m (2D + 2H)

koule D
kriketový míček H

dálka H
výška D

koule H
kriketový míček D

dálka D
výška H

