
Závody a

 

 Datum: 
 V neděli 23. června 2019, začátek závodů je v 1
 Místo: 
 Atletický stadion TJ Spartak Třebíč
 Pořadatel: 
 Z pověření KAS Vysočina zajišťuje 
 Ředitel závodu:   Josef Vomela
 Hlavní rozhodčí:   Petr Veleba
 Kategorie: 

- starší hoši (2008 – 200
- starší dívky (2008 – 200
- mladší hoši (2010 a mladší)
- mladší dívky (2010 a mladší)

 Disciplíny: 
 400 m, dálka z rozběhu, míček
 Přihlášky:  
 Posílejte na přiloženém formuláři do pátku 
 Šatny: 
 V tribuně na stadionu, slouží pouze k převlečení, nenechávejte si v nich nic cenného.
 Závodní kancelář: 
 Otevřena od 9:00 hodin tribuně na 
 Různé: 
 Na závodech přípravek se nesmí používat tretry!
  
Časový pořad: 

10.00  400 m Hst     dálka Dst 
10.30  míček Hst  40
11.00  člunkový běh Hst  míček
11.30  dálka Hst      člunkový běh
12.00  4 x 60 m Hst 
12.05  4 x 60 m Dst 
12.10  4 x 60 m Hml 
12.20  4 x 60 m Dml 
12.30  vyhlášení výsledků  

 
 Ceny: 
 První tři v každé disciplíně obdrží diplomy. 
 Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový program podle počtu přihlášených závodníků.
 
 

 
       Josef Vomela   
      ředitel závodu   

www.atletikatrebic.cz

 

TJ Spartak Třebíč        
Propozice 

Závody atletických přípravek 
 

 

, začátek závodů je v 10:00 hodin. 

TJ Spartak Třebíč. 

pověření KAS Vysočina zajišťuje TJ Spartak Třebíč. 
Josef Vomela 
Petr Veleba 

2009) 
2009) 

0 a mladší) 
a mladší) 

, člunkový běh, 4 x 60 m 

osílejte na přiloženém formuláři do pátku 21.6. na adresu petr.veleba@seznam.cz

, slouží pouze k převlečení, nenechávejte si v nich nic cenného.

tribuně na stadionu. 

Na závodech přípravek se nesmí používat tretry! 

dálka Dst            člunkový běh Hml  míček Dml
400 m Dst            dálka Hml   člunkový běh
míček Dst            400 m Hml  dálka Dml 
člunkový běh Dst          míček Hml  400 m Dml

 

obdrží diplomy. První tři ve čtyřboji medaile a diplomy.
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový program podle počtu přihlášených závodníků.

                 Petr Veleba
              hlavní rozhodčí
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petr.veleba@seznam.cz. 

, slouží pouze k převlečení, nenechávejte si v nich nic cenného. 

Dml 
člunkový běh Dml 

 
Dml 

První tři ve čtyřboji medaile a diplomy. 
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový program podle počtu přihlášených závodníků. 

Petr Veleba 
hlavní rozhodčí 


