Závody přípravek
Pořadatel
Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Beroun z.s.
Datum
27.4.2019
Místo
Beroun (Tyršova 85, 26601 Beroun)
Vedoucí činovníci
Ředitel závodu

Miroslav Vondra

Hlavní rozhodčí

Hana Vondrová

Startují
Atletická minipřípravka-hoši
Atletická přípravka-hoši
Atletická minipřípravka-dívky
Atletická přípravka-dívky

606953864

vondra.atlet@seznam.cz

2010-2012
2008-2009
2010-2012
2008-2009

Soutěže

Technická ustanovení
Závod je pouze pro pozvané oddíly TJ Lokomotiva Beroun, LS Kladno, AO Střela Žebrák, TJ Sokol Roztoky
u Prahy a TJ Neratovice.
Měřící zařízení
Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera:
NE
Větroměr běhy:
NE
Větroměr dálka:
ANO
Závodní kancelář
Závodní kancelář je otevřena od 8:15 hodin. Konec prezentace v 9:30 hodin.
Startovné
30,-Kč za startujicího na místě v kanceláři závodu
Přihlášky
pouze mailem do úterý 23.4.2019 do 20:00 hodin na mail vondra.atlet@seznam.cz, Na místě pouze
prezentace přihlášených a škrty. V případě většího počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo všem
přihlášeným nevyhovět.

Prezentace do 9:30 hodin v kanceláři závodu.

Výsledky
součet umístění z jednotlivých disciplín rozhodne o celkovém pořadí závodníků. Hodnotí se zvlášť ročníky
2008, 2009, 2010, 2011 a mladší, kluci a dívky zvlášť. Pokud chce být závodník ohodnocen, musí projít
všemi disciplínami.

Všichni zůčastnění obdrží malou pozornost při vyhlašování a první tři závodníci medaile.

Časový pořad
sobota, 27.4.2019
Čas

10:00

10:45

11:30

12:00

12:30

13:00

Disciplíny
50 m př.dívky 2011 a
mladší
50 m př. hoši 2011 a
mladší
50 m překážek dívky
2010
50 m překážek hoši
2010
50 m překážek dívky
2009
50 m překážek hoši
2009
50 m překážek dívky
2008
50 m překážek hoši
2008
50 m dívky 2011 a
mladší
50 m hoši 2011 a mladší
50 m dívky 2010
50 m hoši 2010
50 m dívky 2009
50 m hoši 2009
50 m dívky 2008
50 m hoši 2008
skok do dálky z místa
dívky 2011 a mladší
hod raketkou dívky 2010
skok daleký hoši 2010
hod medicinbalem dívky
2009
Hod kriketovým míčkem
hoši 2009
skok daleký hoši 2008
skok do dálky z místa
hoši 2011 a mladší
skok daleký dívky 2010
hod raketkou hoši 2010
hod kriketovým míčkem
dívky 2009
Hod medicinbalem hoši
2009
skok daleký dívky 2008
hod raketkou dívky 2011
a mladší
skok daleký dívky 2009
skok daleký hoši 2009
hod kriketovým míčkem
dívky 2008
hod medicinbalem hoši
2008
hod raketkou hoši 2011
a mladší
200 m hoši 2010
hod medicinbalem hoši
2009
hod medicinbalem dívky
2008
hod kriketovým míčkem
hoši 2008

13:30

14:00

200 m dívky 2011 a
mladší
200 m hoši 2011 a
mladší
200 m dívky 2010
400 m dívky 2009
400 m hoši 2009
400 m dívky 2008
400 m hoši 2008

Další informace
Změna časového pořadu vyhrazena dle počtu přihlášených.

