Přebor Prahy staršího žactva

Pořadatel
Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub Spartak Praha 4
Datum
10.6.2018 - 11.6.2018
Místo
Praha - Děkanka
Vedoucí činovníci
Ředitel závodu

Nevečeřal Jaromír

Hlavní rozhodčí

Paed.Dr. Soreya Zychová

Technický ředitel

Smetana Martin

jneveceral@sp4.cz

Startují
Žáci ročníky 2003 - 2004
Žákyně ročníky 2003 - 2004

Soutěže
Žáci
Žákyně

60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60
m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, 4x300 m,
výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení
Omezení startu
Každý závodník může startovat maximálně ve třech individuálních disciplínách. Start ve štafetách není
omezen. Není povolena kombinace běhu na 800 m a 1500 m překážek.
Zásady pro výběr závodníků
K přeboru bude technickým delegátem vybráno podle aktuálních výkonů 36 nejlepších závodníků/závodnic
v běžeckých a skokanských disciplínách a 20 ve vrhu koulí a dlouhých hodech. Výběr bude oznámen na
webových stránkách ČAS a PAS v pátek 8. června do 11:00 hodin. Ve skoku dalekém se uskuteční
kvalifikační soutěž. V bězích na 60 m a 100 m překážek bude 30 nejlepších závodníků/závodnic nasazeno
do pěti rozběhů, z nichž postoupí vítězové do finále A a doplní je další s nejlepším časem, další pak, podle
dosažených časů, postoupí do finále B. Posledních šest vybraných závodníků/závodnic, budou zařazeni do
šestého rozběhu, z něhož lze postoupit do finále pouze časem.
Základní výšky žáci - skok vysoký 1,53; skok o tyči 2, 48 m
Základní výšky žákyně - skok vysoký 1,38 m; skok o tyči 2,28 m
Kvalifikační limity pro skok daleký jsou stanoveny na 5,15 m pro žáky a 4,80 m pro žákyně.

Měřící zařízení
Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera:
ANO
Větroměr běhy:
ANO
Větroměr dálka:
ANO
Závodní kancelář
Závodní kancelář se nachází v klubovně v patře.
Startovné
Startovné za klub/oddíl je nutno uhradit v závodní kanceláři v neděli do 18:00
50 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků pražských oddílů
70 Kč za každý přihlášený a potvrzený start štafety pražských oddílů
Přihlášky
Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 30.5. do 6.6.2018 22:00
Rozcvičování
K rozcvičování je možno použít 130 m dlouhou rovinku za tribunou s povrchem z umělé trávy a případně i
50 m dlouhou nakloněnou rovinku s tartanovým povrchem vedle ní.
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 vedle schodů
na dráhu.
Šatny
Šatny jsou umístěny v atletickém objektu. Použijte, prosím, šatny pouze k převlékání. Pořadatel
upozorňuje, že neodpovídá za uložené věci. Záchody jsou k dispozici v přízemí a umývárny, sprchy jsou
v patře.

Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou
zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.
Zdravotní služba
Zdravotník bude poblíž závodní kanceláře, která se nachází v klubovně v patře.
Časový pořad

neděle, 10.6.2018
Čas

Disciplíny

15:30

100 m př. Žky Rozběh

tyč Žci

oštěp 600g Žci

15:50

100 m př. Žci Rozběh

dálka Žci Kvalifikace

koule 3kg Žky

16:10

1500 m Žky

16:20

1500 m Žci

16:35

100 m př. Žky Finále

16:50

100 m př. Žci Finále

oštěp 500g Žky

17:05

60 m Žky Rozběh

koule 4kg Žci

17:25

18:10

60 m Žci Rozběh
výška Žky
Vyhlášení vítězů
1500m, 100 m př., tyč a
oštěp Žci, koule Žky
60 m Žky Finále
dálka Žky Kvalifikace

18:20

60 m Žci Finále

18:35

300 m Žky

18:55

300 m Žci

19:15

4x60 m Žky

19:30

4x60 m Žci
Vyhlášení vítězů 60 m,
300 m, 4x60 m, výška a
oštěp Žky, koule Žci

17:50

19:50

pondělí, 11.6.2018
Čas

Disciplíny

16:30

200 m př. Žky

tyč Žky

16:50

200 m př. Žci

dálka Žky Finále

17:15

800 m Žky

17:25

800 m Žci
Vyhlášení vítězů 800 m,
200 m př., disk Žky,
kladivo Žci

17:45
18:00

150 m Žky

18:20

150 m Žci

18:45

1500 m př. Žci
Vyhlášení vítězů 150 m,
1500 m př., tyč a dálka
Žky
4x300 m Žky

19:00
19:15
19:30
19:50

výška Žci
kladivo 3kg Žky

4x300 m Žci
Vyhlášení vítězů
4x300m, dálka a disk
Žci, výška a kladivo Žky

Stravování
Občerstvení bude zajištěno v altánu v blízkosti cíle.

disk 0,75kg Žky

kladivo 4kg Žci

dálka Žci Finále

disk 1kg Žci

