1. kolo II. ligy mužů a žen, skupina D
Pořadatel
Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.
Datum
19.5.2018
Místo
Olomouc
Vedoucí činovníci
Ředitel závodu

Dočkal Drahoslav

Hlavní rozhodčí

Hrabal Miroslav

Řídící soutěže družstev

Vykydal Květoslav

Časomíru zajišťuje

AK Olomouc z.s.

Startují
Muži ročníky 1928 - 1998
Ženy ročníky 1928 - 1998

Soutěže
Muži
Ženy

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př.,
4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg,
oštěp 800g,
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př.,
4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp
600g,

Technická ustanovení
Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící soutěže družstev podle výkonnosti a oznámí na
technické poradě.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.
Závodní kancelář
Závodní kancelář bude otevřena v kanceláři AK Olomouc v 1. patře atletické haly od 9:00 hodin.
Technická porada
Začíná v 9:30 hodin ve velké klubovně v 1. patře atletické haly. Technické porady se zúčastní vždy jeden
vedoucí každého zúčastněného družstva, ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže.
Vedoucí družstev odevzdají řídícím soutěže „Přehled startujících“. Řídící soutěže oznámí počty startujících
v jednotlivých disciplínách. Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za uskutečněný
start se všemi důsledky.
Přihlášky
Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), nejpozději do pátku 18.5.2018 do 20:00
hodin. U jednotlivých disciplin závodníků uvádějte docílené výkony v letošním roce.
Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu a vrhačské
louky.
Kontrola náčiní
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60
minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži za cílem.
Svolavatelna
Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat nejpozději 10 minut před zahájením
disciplíny. U skoku o tyči nejpozději 30 minut před zahájením disciplíny.
Šatny
Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly a budou označeny. Pořadatel neručí za odložené a

neuzamčené věci.
Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na začátku hlavní tribuny.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na
startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v
soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři řídící soutěže družstev.
Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na začátku hlavní tribuny a
také online na webu ČAS www.atletika.cz.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.
Zdravotní služba
Zdravotní služba bude k dispozici na začátku hlavní tribuny a bude označena vlajkou s červeným křížem.
Časový pořad
sobota, 19.5.2018
Čas

Disciplíny

10:30

tyč Ž

10:45

100 m Ž Běh 1

11:00

100 m M Běh 1

11:15

800 m Ž Běh 1

11:30

800 m M Běh 1

výška M

11:45

100 m př. Ž Běh 1

dálka Ž

12:00

110 m př. M Běh 1

12:15

400 m Ž Běh 1

12:30

400 m M Běh 1

12:45

3000 m př. Ž Běh 1

13:00

3000 m př. M Běh 1

13:15

400 m př. Ž Běh 1

13:30

400 m př. M Běh 1

13:45

200 m Ž Běh 1

14:00

200 m M Běh 1

14:15

1500 m Ž Běh 1

14:30

1500 m M Běh 1

14:45

4x100 m Ž Běh 1

14:55

4x100 m M Běh 1

dálka M

tyč M
výška Ž
disk 1kg Ž

trojskok Ž

kladivo 7,26kg M

oštěp 600g Ž

kladivo 4kg Ž

oštěp 800g M

trojskok M

koule 7,26kg M

koule 4kg Ž

disk 2kg M

