HUP 2017
Halový přebor v atletice pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci

Propozice k závodu
Pořadatel:
Studenti FTK, 2. ročník kombinovaného Mgr. studia v oboru TRMS na UPOL.
Datum:
Středa 6. prosince 2017, od 18:00 do 21:00 hod.
Místo:
Atletická hala TJ Lokomotivy Olomouc, tř. 17. listopadu 3, 772 00 Olomouc
Závodní kancelář:
V atletické hale v 1. patře od 17:00 hodin
Kategorie:
Studenti všech fakult UP v Olomouci a široká veřejnost (muži, ženy)
Registrace:
Závodníci se přihlašují přes webovou stránku závodu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEdwsglTrV8r4TXnIkYroEBVlEhPW9I6mVxOFqU2UXgrj
kqQ/viewform

do pátku 1. prosince 2017 do 20:00 hod. Případně se lze přihlásit přímo na místě v den závodu
do 17:30 hod. v závodní kanceláři.
Prezentace:
Je nutná prezentace všech závodníků (i online přihlášených) a to nejpozději 30 min. před
zahájením závodu v závodní kanceláři a poté vždy před disciplínou u vrchníka dané
disciplíny.
Upozornění:
Do haly se všichni přezouváme, včetně trenérů a doprovodu!
Pro převlékání lze použít šatny v atletické hale. Osobní věci nenechávejte v šatnách, pořadatel
za ně neručí.
Zdravotní služba bude zajištěna.
Rozcvičování:
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochy atletické haly.

Startovní listiny

Startovní listiny a výsledky budou vyvěšeny na informační tabuli před závodní kanceláří.
Výsledky:
Výsledky budou zveřejněny na internetové stránce závodu. Na vyhlášení v průběhu závodu
jsou vyhlášení povinni se dostavit nejpozději 10 min předem.
Startovné:
Při on-line přihlášení (do 1. 12. 2017): 20,- Kč/osobu
Přihláška v den závodu: 30,- Kč/1 disciplína
Platba bude probíhat při úvodní prezentaci v závodní kanceláři.
Ceny:
Budou rozdělovány věcné ceny.
Vyhlášení nejlepšího atleta a atletky dle počtu získaných medailí.
Bude vylosována doplňková cena pro účastníky 3 disciplín.
Občerstvení:
V občerstvovacím stánku umístěném v 1. patře naproti schodišti.
Disciplíny:
Muži: běh na 800 m, běh na 60 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí
Ženy: běh na 800 m, běh na 60 m, skok do vysoký, skok daleký, vrh koulí
Základní výšky:
- skok vysoký:
ženy - 125 cm zvyšování po 5 cm do 150 cm a dále po 3 cm
muži - 140 cm zvyšování po 5 cm do 170 cm a dále po 3 cm
Omezení a finálové běhy:
Do finále na 60 m se kvalifikují 4 nejrychlejší závodnice a závodníci z předchozích rozběhů.
V technických disciplínách je počet startujících omezen na maximální počet 24
závodníků/závodnic.

Časový harmonogram závodu (předběžný):
Čas

Běžecké disciplíny
disciplína

kategorie

17.50

Ostatní disciplíny
R/F

muži

ženy

ZAHÁJENÍ ZÁVODU

18.00 - 18.20

60 m

M

R

18.20 - 18.40

60 m

Ž

R

18.40 - 19.00

KOULE

VÝŠKA

CEREMONIÁL (koule muži, výška ženy)

19.00 - 19.20

800 m

M

F

19.20 - 19.40

800 m

Ž

F

19.40 - 20.00

DÁLKA

KOULE

CEREMONIÁL (dálka muži, koule ženy, 800 m - M+Ž)

20.00 - 20.10

60 m

M

F

20.10 - 20.30

60 m

Ž

F

VÝŠKA

20.40 - 21.00

CEREMONIÁL (výška muži, dálka ženy, 60 m - M+Ž)
DOPROVODNÝ PROGRAM

21.00

ZAKONČENÍ ZÁVODU

DÁLKA

Poznámky: kategorie: M-muži, Ž-ženy; R/F: R-rozběh, F-finále

Pořadatel si vyhrazuje právo v den závodu upravit časový rozvrh závodu vzhledem k počtu
přihlášek v den závodu.

