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Atletika Písek, z.s., Václavské Předměstí, U Papírny 329, 397 01 Písek

Organizační a technické podmínky pro

Mezikrajové pětiutkání dorostu 24. 4. 2016 v Písku
Účastníci:
Pořadatel:
Technicky zajišťuje:
Čestný ředitel:
Výkonný ředitel:
Hlavní rozhodčí:
Technický delegát:
Zdravotní služba:
Datum závodů:
Přihlášky:

Dolní Rakousko, Dolní Bavorsko, Vysočina a Jižní Čechy
Jihočeský krajský atletický svaz.
Atletika Písek, z.s.
Eva Vanžurová, starostka města Písek
Jaroslav Putschögl, předseda oddílu Atletika Písek,z.s.
Martin Tipka, ústřední rozhodčí
Ing. Václav Tipka, ústřední rozhodčí
MuDr. Petr Pudík
24. dubna 2016 od 09:30 hodin
České delegace přes atletika.cz (používat přihlášení jako kraj) nejpozději do
21. 4. 2016 do 18:00

Příjezd zahraničních delegací: V sobotu 23. 4. 2016 od 16:00 do 17:30 hodin. Tyto delegace budou
ubytovány a stravovány ve Střední lesnické škole, Bedřicha
Schwarzenberga, Lesnická 55/2, Písek‚ 49°18'39.3"N 14°08'05.3"E.
Večeře a snídaně:
Večeře bude v 18:30 a snídaně v 7:30 v jídelně lesnické školy.
Večerní program:
Po večeře je možnost prozkoumat stadion (ca. 200m od ubytování) a staré
centrum Písku (ca. 1 km od ubytování).
Změny a škrty:
Šatny:
Ceny:

23. 4. 2016 v 19 hodin v závodním kanceláře
V prostorách fotbalového stadionu. Pořadatel neručí za odložené věci.
Poháry pro první 3 družstva v každé kategorie, pohár pro nejúspěšnější
družstvo u holek, pohár pro nejúspěšnější družstvo u kluků, pohár pro
nejúspěšnější družstvo. Medaile pro první 3 v každé disciplíně.

Technická ustanovení:

Atletická dráha i sektory mají umělý povrch – je možné použít pouze tretry
s maximální délkou hřebu 9 mm. Časy budou měřeny elektrickou
časomírou.

Schůzka rozhodčích:

Se uskuteční 24. 4. 2016 od 09,15 hodin na žluté tribunce na stadionu.

Společné posezení:

Na večerní posezení 23. 4. od 20 hodin jsou zváni vedoucí jednotlivých
delegací a jejich spolupracovníci, dále vedoucí JČKAS České Budějovice.
Kromě příjemné posezení, předání posledních informací ohledně závodů
bychom rádi ještě diskutovali o budoucnosti mezikrajového pětikutkání.

Kontakty:

Jaroslav Putschögl (místní organizace): +420 728 418 339
Urs Gysel (koordinace JčKAS): +420 602 710 306

Přejeme krásné a úspěšné mezikrajové utkání plné zážitků.
Akce je podporovaná městem Písek

Situační plán

Detailní přehled stadionu

Prosíme, abyste pro rozcvičení používali modře označené zóny (trávník nad jižní zatáčkou, dráhy 7 a 8
naproti tribuny. Na fotbalové hřiště se konají zároveň fotbalové zápasy.

