
 

PROPOZICE 

Halového přeboru ŠSK Slaný v atletice 

 
Pořadatel é : ŠSK Slaný – atletika  

 
Datum konání :  Neděle, 18.3.2018 

 
Místo konání :  Kladno,  atletická hala Na Sletišti  

 
Vedoucí činovnicí  : ředitel závodů –  Jaroslav Koukal  

hlavní rozhodčí – Radek Hykeš 
hlasatel – Radomír Jánský 
ceremoniál – Veronika Nováková 

  
Rozsah závodu  : Starší žactvo  (2003, 2004) – 50m, 50m přek.(4 př, 8,20/0.76 a 

8.50/0.84), dálka, výška, koule (3kg/4kg) 
Mladší žactvo (2005, 2006) – 50m, 50m přek.(5 př. – 7.70/0.76), dálka, 
koule (2kg/3kg) 
Přípravka (2007, 2008, 2009) – 50m, 50m přek. (4 př.-10,00/0.50), 
dálka, míček (tenisák) 
 
 

Přihlášky :  Přihlášky u trenérů příslušné kategorie nejpozději do pátku, 16.3.2018. 
Přihláška bude obsahovat: jméno, příjmení a datum narození. 
Každý závodník může startovat ve všech vypsaných disciplínách v jeho 
kategorii.  

Prezentace  : V neděli, 18.3.2018 ve 13.30 v hale Na Sletišti  
 
 

Ceny :  Vítězové každé disciplíny obdrží diplom podle tohoto klíče:  
Dokončí-li soutěž v disciplíně 4 a více závodníků, budou oceněni ti na 
1,-3. místě. Při počtu závodníků 2 a 3 v disciplíně bude oceněn jen vítěz. 

  
  
  
Šatny :  V omezeném rozsahu v zázemí haly. Pořadatel neručí za odložené věci. 

 
  
Rozcvi čování :  V hale 

 
  
Poznámka : Povrch v hale je pokryt Polytanem, tretry mohou mít hřeby do 6 mm. 

Kromě treter je nutné mít sportovní obuv do haly.  



Halový p řebor ŠSK Slaný v atletice 
Časový po řad 

(Pořadatelé si vyhrazují právo úprav podle aktuálního počtu závodníků.) 
 
14,00  50 m přek. Žáci starší     Dálka  Přípravka (CH+D)  
14,15  50 m přek. Žákyně starší 
14,25  50 m přek. Žáci mladší 
14,35            50 m přek. Žákyně mladší 
14,45             50 m  Žáci starší 
14,55             50 m  Žákyně starší    
15,05   50 m  Žáci mladší                          
15,15             50 m  Žákyně mladší                     Dálka   Žáci a žákyně starší 
15.30             50 m  Přípravka (CH + D)  
15,50                                                                    Dálka   Žáci a žákyně mladší   
16,00   50 m přek. Přípravka  (CH + D)     Koule   Žáci a žákyně starší            
16,20                                                          Míček   Přípravka (CH + D)    
16,30                                       Koule   Žáci a žákyně mladší     
16.35                                                                    Výška   Žáci a žákyně starší  
 
17,00             Vyhlášení vítězů – Přípravka a Žactvo mladší 
17,15             Vyhlášení vítězů -  Žactvo starší   
 
V technických disciplínách mají všichni závodníci 4 pokusy.  
Výkony ve skoku dalekém se v kategoriích Přípravka a Mladší žactvo budou měřit 
k místu odrazu. 
 
 


