Moravská veteraniáda v atletice OPEN
pořádá T.J. Sokol Opava pro zdatné veterány z ČR,Polska,Slovenska i Německa
Místo:

Tyršův stadion, B.Němcové 22, Opava

Datum:

sobota 12. října 2019 od 10 hodin
muži a ženy od 35 let v 5-tiletých věkových
kategoriích , o zařazení rozhoduje věk k 12.10.2019

Kategorie:

přihlášení závodníci v těchto kategoriích:

Startují :

ŽaM 35 nar.od 12.10.1984-1979
ŽaM 45 nar.od 12.10.1974-1969
ŽaM 55 nar.od 12.10.1964-1959
ŽaM 65 nar.od 12.10.1954-1949
ŽaM 75 nar.od 12.10.1944-1939
Startovné :

ŽaM 40 nar.od 12.10.1979-1974
ŽaM 50 nar.od 12.10.1969-1964
ŽaM 60 nar.od 12.10.1959-1954
ŽaM 70 nar.od 12.10.1949-1944
ŽaM 80 nar.od 12.10.1939-1934..atd.

50,- Kč za každý předem přihlášený start do 11.10.
100,- Kč za každý přihlášený start na místě
přihlášky mailem : sokolopava@tiscali.cz
nebo poštou: Sokol Opava, B.Němcové 22, Opava 74601

Prezence:

v sobotu 12.10.2019 od 8 hodin v záv.kanceláři v měst.tělocvičně

Šatny:

jsou zajištěny v budově městské tělocvičny vedle stadionu. Slouží jen
k převlečení, za ztráty osobních věcí pořadatel neručí.

Občerstvení:

zajištěno po dobu závodů v bufetu v průjezdu městské tělocvičny

Vážení nářadí:

provedou rozhodčí v průjezdu pod tělocvičnou od 9 hod

Zdravotní zajištění: zdravotník Zdeňka Reichlová bude od 9 hod do ukončení závodů
neustále přítomna v místnosti vedle rozhlasu, všichni účastníci jsou
povinni mít platnou zdravotní prohlídku, pořadatel za případné
zdravotní komplikace a úrazy z nepozornosti nebere žádnou
zodpovědnost
Vstup na plochu:

vstup na plochu stadionu během závodů mají povolen jen delegovaní
rozhodčí, technická četa a právě soutěžící závodníci

Technická ustanovení: závodí se dle pravidel atletiky WAVA a tohoto rozpisu
délky hřebů u treter pro skoky i běhy jsou povoleny maximálně 6mm
Starty mimo soutěž jsou povoleny bez omezení a se startovným.

Činovníci závodu :
Ředitel závodů :
Hlavní rozhodčí :
Startér :
Závodní kancelář:
Zdravotník :
Technický ředitel :

Časový pořad:

Ing. Jiří Lesák
Marta Kovářová
Augustin Válek
Jana Gellnerová
Zdeňka Reichlová
Milan Vacula
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Upozornění:
Všechny běhy kromě chůze se měří elektronicky časoměrným systémem
Sprinter-OMEGA včetně větroměru. Disciplíny jsou samozřejmě pro všechny
kategorie, nejdříve jdou ženské pak mužské s rozdělením kategorií až ve
výsledcích. Vjezd do areálu auty zakázán.

