
Liga Vysočiny přípravek 

 

 Datum: 
 V sobotu 14. září 2019, začátek závodů je v 1
 Místo: 
 Atletický stadion TJ Spartak Třebíč
 Pořadatel: 
 Z pověření KAS Vysočina zajišťuje 
 Ředitel závodu:   Josef Vomela
 Hlavní rozhodčí:   Jan Heres
 Kategorie: 

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

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

10.00  50 m Hst     dálka Dst 
10.30  raketka Hst  5
11.00  dráha Hst  raketka
11.30  dálka Hst      dráha
12.00  4 x 100 m Hst 
12.05  4 x 100 m Dst 
12.10  4 x 100 m Hml 
12.20  4 x 100 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 

Liga Vysočiny přípravek - východ
 

 

, začátek závodů je v 10:00 hodin. 

TJ Spartak Třebíč. 

pověření KAS Vysočina zajišťuje TJ Spartak Třebíč. 
Josef Vomela 
Jan Heres 

2009) 
2009) 

0 a mladší) 
a mladší) 

překážková dráha, 4 x 100 m 

osílejte na přiloženém formuláři do středy 11.9. na adresu veronika.velebova

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

tribuně na stadionu. 

Na závodech přípravek se nesmí používat tretry! 

dálka Dst            dráha Hml  raketka Dml
50 m Dst            dálka Hml   dráha Dml
raketka Dst            50 m Hml   dálka Dml 
dráha Dst                raketka Hml  50 m Dml 

 

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

                 Jan Heres
              hlavní rozhodčí

 

www.atletikatrebic.cz 

 

východ  

veronika.velebova@seznam.cz. 

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

Dml 
Dml 

 
 

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

Jan Heres 
hlavní rozhodčí 


