TJ Sušice, z.s., oddíl atletiky
Rozpis 1. kola OMD Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského
kraje – juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek
Pořadatel : z pověření PKAS, KKAS a JKAS zajišťuje TJ Sušice, z.s., oddíl atletiky
Startující: přihlášená družstva výše uvedených kategorií (viz „brožura“ 2018)
Datum: neděle 17. června 2018
Místo: Sušice – stadión TJ Sušice Parkování: U plaveckého bazénu před stadionem
Řídící pracovníci: JI + DCI …Pavel Novák , pavelnovak7@atlas.cz, , MO: 777 126 648
JKY + DKY … Josef Pšajdl, psajdl@atlas.cz, MO: 728 093 594
Ředitel závodů: Zdeněk Nešpor Technický ředitel: Jaroslav Uher
Hlasatel : Jacek
Přibáň
Časomíra, výsledky : Atletika Písek ( Pavel Průša)
Hlavní rozhodčí: Milada Váňová
Startér: Petr Učík
Technická porada: od 10: 00 hodin v restauraci v přízemí tribuny stadiónu
Přihlášky: Pouze na webové stránce ČAS – Atletická kancelář, od úterý 12.6.2017, do soboty
16.6. 2017 19:00 hodin . 15 minut před technickou poradou provedou vedoucí družstev
v závodní kanceláři škrty nenastoupených závodníků . Při technické poradě předložte
soupisky, tiskopis přehled startujících včetně štafet na kartičkách - jako platný přehled startů
řídícímu pracovníkovi (ŘP). V přehledu startujících je možné provádět pouze odhlášky.
Závodní kancelář + pracoviště pro řídící pracovníky během závodů: Ve stanu u cíle.
Šatny: V přízemí tribuny (označené muži, ženy), pouze k převlečení, pořadatel nepřebírá záruku
za odložené věci
Občerstvení: Restaurace v tribuně a v předzahrádce před tribunou
Zdravotní služba: Stanoviště v prostoru u cíle vedle tribuny
Parametry stadiónu : Dráha 400 m , šest drah na oválu i v rovince, umělý povrch Conipur.
Technická ustanovení: Soutěže v hodu kladivem proběhnou na vedlejší vrhačské louce. Měření
dlouhých hodů (oštěp, kladivo) bude prováděno geodeticky. Prezentaci u běžeckých disciplin u asistenta
startéra, u technických disciplin u příslušného vrchníka. Prezentace bude ukončena 10 minut před
zahájením discipliny. Přístup na dráhu a do sektorů mají pouze rozhodčí, činovníci závodů a závodníci
soutěžící v právě probíhajících disciplinách.
Rozcvičování: Zásadně mimo hlavní plochu ve vyhrazeném prostoru na vedlejší umělé travnaté
fotbalové ploše nebo na cestách přilehlého lesoparku „LUH“.
Vážení a měření náčiní: Před skladem u vedlejší umělé travnaté plochy od 9:30 do 10:30 hodin
Časový pořad: Viz příloha. Je vzorový dle brožury.
Upozornění: Závodí se podle pravidel atletiky, soutěžního řádu vydaného ČAS pro soutěže
družstev a dle tohoto rozpisu. Každý se účastní závodu na vlastní nebezpečí !
Dbejte pokynů rozhodčích a pořadatelů, zejména na sektorech dlouhých hodů !
Martin Jiroušek v.r.
předseda OA TJ Sušice, z.s.

Zdeněk Nešpor, v.r.
ředitel závodů

OMD juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek - 1. kolo, Sušice 17.6. 2018

ČASOVÝ
11.00 hod.

110 m př. JI

POŘAD

výška JI,DCI
dálka JKY,DKY

oštěp JI,DCI
kladivo JKY,DKY

11.10
11.25
11.35
11.50
12.00

110 m př. DCI
100 m př. JKY
100 m př. DKY
800 JI,DCI
800 JKY,DKY

12.15

100 m /R/ JI

12.25
12.35
12.45
13.00
13.10
13.15

100 m /R/ DCI
100 m /R/ JKY
100 m /R/ DKY
400 m /R/ JI
400 m DCI

13.20
13.30

400 m JKY
400 m DKY

13.45
13.50
13.55
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.25
15.35
15.45
16.00
16.10

100 m /F/ JI
100 m /F/ DCI
100 m /F/ JKY
100 m /F/ DKY
2 000 m př. DCI
2 000 m př. JKY
1 500 m př. DKY
3 000 m JI
200 m JI
200 m DCI
200 m JKY
200 m DKY
4x100m JI,DCI
4x100m JKY,DKY

tyč JKY,DKY
výška JKY,DKY
dálka JI,DCI

koule JKY, DKY
kladivo JI, DCI

tyč JI,DCI
koule JI, DCI
oštěp JKY,DKY

