Zpravodaj družstva mladšího žactva 2014
Zpravodaj pro 1. Kolo
Nazdar Sokolové. V sobotu 18. 5. 2014 nás čeká první kolo krajského přeboru
družstev, které se uskuteční v Nové Včelnici. Věřím, že se sejdem v hojném
počtu a bude to stát za to. Níže naleznete důležitá pravidla a na druhé stránce
máte propozice k závodu. Přeji hodně zdaru a těším se na viděnou!
Dušan Jakovljevič
Přihlašujte se osobně na tréninku nebo přes e-mail nejpozději do středy před
příslušným kolem. Pokud se na závody dopravíte sami, dejte mi vědět. Pokud
se ráno v den odjezdu zpozdíte, volejte!
Dušan Jakovljevič
ddjakovljevic@seznam.cz
737376236
Důležité pravidla:
Právo vstupu na plochu hřiště během soutěže mají pouze závodníci, jejichž soutěž
probíhá, řídící pracovníci (technický delegát), delegovaní rozhodčí a činovníci závodů.
Závodníci mohou startovat v oddílovém dresu nebo kombinéze, start v reprezentačním
dresu není přípustný.
V případě, že k disciplíně se z více přihlášených závodníků dostaví pouze jediný,
disciplína se neuskuteční, ale pomocné body za vítězství se udělí.
Závodníci ročníku narození 1997 a mladší mohou v jednom kole startovat nejvýše ve 3
disciplínách včetně štafety a to pouze v jednom závodě na tratích 800 m a delších.
Pravidlo 162.6 (162.8) o nezdařeném startu: v soutěžích žactva a přípravek je povolen
jeden chybný start bez diskvalifikace závodníka, který jej způsobil. Kterýkoliv
závodník, který způsobí další chybný start v témže běhu musí být ze závodu vyloučen.

Propozice:
1. kolo krajského přeboru družstev mužů, žen, mladších žáků a žákyň JČ kraje.
Pořadatel :

z pověření JČ KAS, oddíl atletiky TJ Nová Včelnice

Datum konání :

neděle 18.května 2014 v 10,00 hodin

Místo konání :

Městský stadión v Nové Včelnici – Školní ulice

Vedoucí činovníci :

ředitel závodů – Oldřich Šívr
hlavní rozhodčí – Stanislav Gryc
řídící pracovníci – Pavel Novák- muži a ženy,Bohuslava Váňová-žactvo

Discipliny :

Muži :100m,400m,1500m,110m př.,3000m př.,výška,dálka,tyč,koule,
oštěp,kladivo,4x100m (12)
Ženy : 100m,400m,1500m,100m př.,výška,dálka,tyč,koule,oštěp,
kladivo,4x100m (11)
Ml.žáci a žákyně: 60m,300m,800m,60 m př.,výška,dálka,koule,
míček,4x60m ( 9)
přihláška ke kolu se podává přes web ČAS (www.atletika.cz) do ¨pátku 16.5.
do 20,00 hodin. Vytištěný přehled startujících s případnými změnami odevzdá
vedoucí do 9,15 hodin v závodní kanceláři. Přihlášky štafet se podávají na
kartičkách.

Přihlášky :

Závodní kancelář :

bude otevřena od 8,45 hodin do ukončení závodů ve spojovací chodbě

Občerstvení :

zajištěno v bufetu na stadionu

Šatny :

pouze na převlečení v suterénu tělocvičny
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Oldřich Šívr v.r.
ředitel závodů

