PŘEBOR JČ KRAJE V HALE pro rok 2017 - PŘÍPRAVKY
=======================================
Pořadatel :
Datum :
Místo
:
Startují :

z pověření JČKAS AO TJ Nová Včelnice

sobota 18.února 2017
Nová Včelnice – běžecký tunel a tělocvična
registrovaní závodníci roč. 2006-2007 a závodníci roč. 2008 s odpovídající
výkonností ( ti registraci nemusí mít ).
V případě,že budou TD připuštěni ke startu neregistrovaní závodníci 2006-07,
musí startovat mimo přebor,bez nároku na postup do finále,na medaili a diplom.
U těchto závodníků musí být ve startovní listině i výsledcích uvedeno MS.

Přihlášky : Přes AK na stránkách ČAS ,neregistrované závodníky roč.2008,popř. neregistrované
ročníku 2006-07(start mimo soutěž) přihlašovat
e-mailem na připojené přihlašovací kartě na adresu jelinek.nv@tiscali.cz,
vše do pátku 17.2. 20:00 - uvádějte ročník narození a pokud možno výkon !!
Funkcionáři :

Ředitel závodu :
Josef Jelínek
Hlavní rozhodčí :
určí KAS
Startér
:
Jiří Báťa
Techn.delegát :
Bohuslava Váňová
Kamera :
Karel Mileret
Rozsah závodu : 50m,50m přek.(výška 60 cm) ,600 m ,výška,dálka,medicinbal 1kg
Omezení přihlášek : počet startujících v dálce - maximálně 30 závodníků
Postupový klíč
:
podle časů z rozběhů postup do finale A,B,C
STARTOVNÉ
:
30 Kč disciplina
Vítězové disciplin získávají titul Přeborník Jč kraje , medaili a diplom,
závodníci na 2. až 5. místě rovněž medaili a diplom,
závodníci na 6 místě malou pozornost.
Omezení startu : závodník smí startovat maximálně ve třech disciplinách
Závodní kancelář: v prostorách ŠJ, prezentace, event.změny do 9:15 hod.
Upozornění
: dálka klasicky z břevna
ČASOVÝ POŘAD :
9:45
schůzka vedoucích a rozhodčích - organizační pokyny
10:00
50m.př. HR
dálka D
výška H medicinbal H
10:15
50m př. DR
10:35
50m HR
11:00
50m DR
11:35
50m př. HF (A,B)
dálka H
výška D medicinbal D
11:45
50m př. DF (A,B)
12:15
50m HF (A,B,C,)
12:30
50m DF (A,B,C)
12:45
600m H
13:15
600m D
13:30
vyhlášení
Těšíme se na setkání nejmladších atletů při halovém přeboru kraje.
Josef Jelínek
ředitel závodu

Bohuslava Váňová
TD JČ KAS

