
TJ Sušice – oddíl atletiky

Rozpis  1. kola II. ligy mužů a žen, skupina B

Řídicí pracovník – ženy:  Pavel Novák, MO: 777 126 648
Řídicí pracovník – muži:  Michal Rybák, MO:  604 817 785                                       

Pořadatel:  TJ Sušice, oddíl atletiky 
Datum: sobota, 14. května 2016
Místo:  stadion TJ Sušice
Ředitel závodů:   Ing. Zdeněk Nešpor
Technický ředitel:  Jaroslav Uher
Hlavní rozhodčí:  Mgr. Irena Stahlová
Startér:  Petr Učík
Časomíra + výsledky:  Pavel Průša 
Hlasatel:  Bc. Vítězslav Šklebený

Příjezd ke stadionu:
-  od  vlakového  nádraží  (příjezd  ze  směru  Strakonice)  stále  po  hlavním  průtahu  městem,  na  světelné
křižovatce u mostu rovně ve směru Železná Ruda, pak na další  větší  křižovatce vlevo podél panelového
sídliště,  po levé ruce nový plavecký bazén a brána stadionu s nápisem TJ Sušice. Pro parkování (hlavně
autobusů)bude prostor v uzavřeném areálu technických služeb – cca 150 m od parkoviště u stadionu. Před
vjezdem ke  stadionu budou  tabule   na  toto  parkoviště.  Parkoviště  před  plaveckým  bazénem je  rovněž
k dispozici pro parkování osobních aut zdarma, ale bývá z větší části obsazené.  Další možnost parkování je
parkoviště mezi bytovými domy proti parkovišti u bazénu.

Technická porada:  od  10:00  hodin   v restauraci  v tribuně  stadionu  (v  přední  místnosti  muži,  v zadní
místnosti ženy) 
Přihlášky:  Podávají kluby na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), odkaz kancelář a to od pondělí
9.5. 2016  do 20:00 hodin v pátek 13.5. 2016.  Při technické poradě provedete finální úpravy tohoto soupisu.
Dále odevzdáte i přehled startů řídícím pracovníkům a soupisky družstev.
Případné požadavky na start závodníků (-ic) mimo bodování (dále jen MB) se podávají též na technické
poradě ŘP formou tiskopisů“Přihláška k atletické soutěži“, tzv.kartičkou.

Závodní kancelář:  ve stanu na ploše stadionu (vedle časomíry). Zde i pracoviště pro oba řídící pracovníky. 
Šatny:  v přízemí tribuny , pouze na převlečení, pořadatel nepřebírá záruku za odložené věci 
Občerstvení:  v restauraci přímo v přízemí tribuny stadionu, před tribunou venkovní zahrádka, kavárna též
s venkovním sezením u plaveckého bazénu s výhledem na dráhu
Zdravotní služba:   Sanitní vůz v prostoru vedle kryté tribuny před cílem
Parametry stadionu:  Dráha  400 m, šest drah na oválu i v rovince, umělý povrch dráhy a sektorů   
Rozcvičování:  Na vedlejší umělé fotbalové ploše  nebo na cestách sousedního lesoparku 
Měření a vážení:  Před skladem na vedlejší umělé fotbalové ploše  od  9:30 do 11:00 hod. 

Technická ustanovení:  
- Hod  kladivem  a  diskem  proběhne  na  vedlejší  vrhačské  louce  za  jižní   zatáčkou  (za  cílem).

Rozklusávání a rozcvičování zde bude  pouze za oddělovací páskou umělé fotbalové plochy
-    Vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 minut před

zahájením disciplíny + rozhodčím a funkcionářům závodů.
-    Prezentaci  závodníků  a  závodnic  budou  provádět  u  běžeckých  disciplín  asistent  startéra  a  u

technických disciplín  vrchníci. Prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením disciplíny.

Závěrečná ustanovení:  závodí se podle pravidel atletiky, pravidlo 191, 192 soutěžního řádu vydaného ČAS
pro soutěže družstev  a tohoto rozpisu.  Každý se účastní závodu na vlastní nebezpečí !

Těšíme se  na setkání se všemi v Sušici – bráně Šumavy.   
Atleti TJ Sušice

Příloha :  Časový pořad  -  viz samostatná příloha 
 je použit vzorový časový pořad z brožurky Atletické soutěže 2016 

http://www.atletika.cz/
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