Zpravodaj č. 1 OMD juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje
(junioři, dorostenci)
Vážení vedoucí družstev, zasílám Vám základní informace pro 1. kolo OMD juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje pro kategorie juniorů a dorostenců.
Přehled družstev
Junioři (ŘP - Pincová Monika)
1. T.J. Sokol Č.Budějovice /SOKCB/
2. AK Škoda Plzeň /SKPLZ/
3. TRIATLET Karlovy Vary, z.s. /TRIKV

Dorostenci (ŘP - Pincová Monika)
1. T.J. Sokol Č.Budějovice /SOKCB/
2. TJ VS Tábor, z.s. /TABOR/
3. SK Čtyři Dvory Č.Budějovice /4DVCB/
4. AK Škoda Plzeň /SKPLZ/
5. TJ Sokol SG Plzeň - Petřín /SOPLZ/
6. TJ Baník Stříbro, spolek /STRIB/
7. SKP Union Cheb - z.s. /UNICH/
8. ŠAK Chodov, z.s. /CHODO/

Termíny kol
1. kolo 8. 5. 2019 – Karlovy Vary
2. kolo 31. 8. 2019 – Písek
Disciplíny pro 1. kolo
Junioři: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 110 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 6kg, oštěp 800g
Dorostenci: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 110 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 5kg, oštěp 700g
Oproti vydanému SŘ bylo 2000 m př. u dorostenců nahrazeno během na 3000 m. Hod kladivem je pro obě kategorie
zrušen. Stadion v Karlových Varech není připraven na hod kladivem ani na 2000 m př.
Základní ustanovení
Soutěží se dle Pravidel atletiky a společného soutěžního řádu jednotlivých krajů.
Přihlášky
Přihlášky se podávají nejpozději 2 dny před konáním utkání do 20.00 hodin na webové stránce ČAS
(http://www.atletika.cz). Definitivní přihlášky (pouze škrty u nepřítomných závodníků) ke kolům se podávají nejpozději
15 minut před zahájením technické porady (začátek technické porady v 10:00 hodin). Přihlášky štafet a závodníků
mimo bodování „MB“ se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška
k atletické soutěži“ tzv. kartičkou.
Na technické poradě odevzdají vedoucí družstev řídícímu pracovníkovi soupisky, přehled startujících v příslušném kole,
který musí souhlasit s definitivní přihláškou odevzdanou v závodní kanceláři a kartičky (štafety, závodníci/ice startující
mimo bodování „MB“)
Definitivní složení štafet, jejich upřesnění si vyžádá ŘP cca 1 hodinu před jejich startem. V případě pozdního příjezdu
družstva k utkání /kolu/ způsobeného vyšší mocí je ŘP povinen, je-li to technicky možné přijmout přihlášky k
disciplínám, které dosud nezačaly. Přehledy startů (shodné s konečnou přihláškou odevzdanou do závodní kanceláře)
se považují za uskutečněný start se všemi důsledky.
S přáním hezkého dne
Monika Pincová
Řídící pracovník (junioři, dorostenci)
Tel: 603379401
Email: mpincova@atletika.cz

