Zpravodaj
Název soutěže: Mistrovství Moravy a Slezska družstev starších žákyň a žáků
Uherské Hradiště 15.9.2019
Základní informace:
Vážení vedoucí družstev, zasílám základní informace pro finále MMaS, které se koná v neděli 15. 9. v
Uherském Hradišti. Předem upozorňuji, že v soutěžním řádu (naleznete na webu ČAS) došlo ke
změnám oproti předchozí sezóně. Prosím Vás o jeho pečlivé prostudování, abychom předešli případným
nedorozuměním. Povinností vedoucích družstev je se s ním seznámit a řídit se jím. Tato povinnost se
vztahuje i na pořadatele. Doporučuji nastudování části týkající se zejména přihlášek.

Změny v soutěžním řádu:
-

Oddíly jsou povinny podat nejpozději 2 dny před konáním utkání na webové stránce ČAS
(http://www.atletika.cz) přihlášku k závodu, která musí obsahovat seznam závodníků s uvedením
příjmení, jména názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v
přihlašované soutěži a startovního čísla přiděleného v tomto zpravodaji.

Přehled startujících družstev a přidělení startovních čísel:
Hoši:
AK Olomouc
1 -25
AK Aha Vyškov
26 -50
TJ Sokol Opava
51 -75
AK Zlín
76 -100
AC Sl. Sl. Uherské Hradiště 101 -125
SSK Vítkovice
126 -150
AC Moravská Slavia Brno
151 - 175
AC Prostějov
176 -200
BYAC Brno
201 -225
AK Šternberk
226 -250
Atletika Poruba
251 -275

Dívky:
AK Olomouc 276 -300
JAC Brno
301 - 325
TJ Slezan Frýdek – Místek 326 -350
AK Zlín
351 -375
AC Sl. Sl. Uherské Hradiště 376 -400
SSK Vítkovice 401 -425
AC Moravská Slavia Brno 426 -450
TJ Šumperk
451 -475
TJ Lokomotiva Břeclav 476 -500
SK Přerov
501 -525
Atletika Poruba 526 -550

Přihlášky:
- Přihlašování bude probíhat přes web ČAS, případné upřesnění je uvedeno v propozicích.
-

Sestava vygenerovaná z AK2 ,(přihláška k soutěži), kterou obdržíte ke kontrole na
technické poradě, slouží jako soupiska družstva pro tento závod. Dodržte proto
maximální možný počet přihlašovaných závodníků a disciplín! Při porušení
pravidel uvedených v soutěžním řádu, bude postupováno podle Čl. 18 soutěžního
řádu.

Vlastní informace:
1. Je potřeba dodržovat základní ustanovení soutěžního řádu, není to žádná věda:
- vybavte závodníky dresy a startovními čísly, poučte je, že v nich a s nimi budou startovat
- na závod můžete elektronicky přihlásit maximálně DVA závodníky nad povolený počet ( žáci
22, žákyně 20, z toho max. 3 hostující), vytiskněte si Vaši přihlášku, kdyby systém AK2
chyboval
- Dejte si pozor na omezení startů, žák může startovat celkem ve 3 disciplínách, ale pouze
v jednom individuálním běhu 300m a delším v jeden den
- Více přihlášených závodníků se hodnotí jako neoprávněný start, pozor na to!
- BODOVÁNÍ – není jiná možnost, než bodovat podle soutěžního řádu, to znamená, že při počtu
jedenácti družstev v obou soutěžích boduje prvních 10 závodníků a to systémem 11-9-8-7-6-5-43-2-1.

S přáním hezkého dne
Řídící soutěže: Aleš Prudký – starší žáci,tel.605155155
Pavel Bobál – starší žačky, tel.736740820

V

Otrokovicích

dne

11.9. 2019

