
Technicky zajišťuje Atletický oddíl Atletika Líbeznice¸ z.s.
Pořadatel

10.04.2022
Datum

Líbeznice (Měšická ulice, areál ZŠ a ZUŠ Líbeznice - ovál)
Místo

Vedoucí činovníci
Vedoucí projektu Lenka Zatylnyjová atletika.libeznice@gmail.com
Zdravotnický dozor Andrea Pischnothová
Časomíru zajišťuje APACHI s.r.o., Marek Blažek
Výsledky zpracoval Atletika Líbeznice, z.s. atletika.libeznice@gmail.com

Startují

Startovné
Startovné činí 100 Kč za celý víceboj a platí se v den závodů při převzetí startovního čísla. 

Přihlášky
Přihlášky pouze elektronicky do 8.4.2022 do 20 hodin na odkazu https://forms.gle/rrPALYat6Cg4PMAN8

Neváhejte s přihlášením, každá kategorie je omezena na 20 závodníků. (tj. 20 kluků a 20 holek)

Startovní čísla
Výdej bude probíhat  od 13.30 do 13.50 rovněž v závodní kaceláři.

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla
připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Startovní čísla jsou závodníci povinni po skončení víceboje vrát zpět pořadateli.

Duhové atletické závody III - žactvo

Soutěže

 

Starší i mladší žactvo závodí v atletickém čtyřboji - běh 60 m, vrh koulí, skok do dálky - z prkna a běh 200
m.

Vyhodnocuje se celý čtyřboj, jednotlivě za mladší žactvo a starší žactvo v rozdělení hoši / dívky.

Měřící zařízení

Cílová kamera:
Větroměr běhy:
Větroměr dálka:

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
ANO
ANO
ANO

Žáci 60 m, 200 m, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 200 m, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 200 m, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 200 m, dálka, koule 3kg

Žáci 2007-2008
Ml. žáci 2009-2010
Žákyně 2007-2008
Ml. žákyně 2009-2010

https://forms.gle/rrPALYat6Cg4PMAN8


Na občerstvení bude stánek s kávou a drobnými sladkostmi a dále stánek se slaným občerstvením včetně
pití.

Stravování

Parkování pro závodníky a jejich doprovod je možné v okolí základní školy.
Parkování

Startovní listiny
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně stanovení pořadí na startu, určuje
organizátor závodů.

 

Časový harmonogram bude k dispozici při registraci přihlášených účastníků, případně den předem
na webových stránkách www.atletika-libeznice.cz

První závod začíná ve 14 hodin.

Výsledky
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.a na
oddílových stránkách www.atletika-libeznice.cz

 


