PROPOZICE – 1. kolo I. ligy mužů a žen
skupina A, 13. 5. 2017 v Českých Budějovicích
Pořadatel
T. J. Sokol České Budějovice, atletický oddíl
Datum
Sobota 13. 05. 2017

Místo
České Budějovice, atletický stadion Sokol Č.B. - v centru města vedle plaveckého stadionu.
Vedoucí činovníci
Ředitel závodů
rozhodčí
Řídicí pracovník

Stanislav Gryc Hlavní
Ing. Václav Tipka
muži: Jaroslav Kubica
ženy: Milan Urban

Přihlášky
Přihlášky obsahující seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, startovního čísla,
názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se
podávají na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz), v sekci Kalendář“,
a to do pátku 12. 05. 2017 do 20.00 hodin.

Technická porada
Technická porada, kde vedoucí družstev předají TD Přehled startů" a kopii své elektronické
přihlášky s vyškrtnutými závodníky se uskuteční od 9.20 hodin v klubovně Sokolovny.
Při zahájení technické porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele dva výtisky předběžné přihlášky k provedení škrtů
závodníků, kteří ke kolu nenastoupí, a označení závodníků, kteří nejsou v soutěžícím oddílu registrováni podle části
první Směrnice ČAS č. 8/2009.

Vedoucí družstev odevzdají oba opravené výtisky předběžné přihlášky řídícímu pracovníkovi, který
je parafuje, jeden výtisk předá v závodní kanceláři a jeden výtisk vrátí příslušnému vedoucímu
družstva. Vedoucí družstev zároveň předají řídícímu pracovníkovi tiskopis „Přehled startů v … kole
dne …“, který musí být vyplněn shodně s opraveným výtiskem předběžné přihlášky. Přihlášky na
předsunuté kladivo musí předat do 9.20 hodin vedoucímu časomíry.
Měření a vážení náčiní bude probíhat od 9.00 hodin v určeném prostoru na stadionu, bude ukončeno 30
minut před začátkem příslušné disciplíny.

Závodní kancelář
Bude umístěna v budově u cíle.
Šatny
K dispozici na stadionu, pořadatel neručí za odložené věci.
Občerstvení
Zajištěno na stadionu.

Technická ustanovení
 Atletický stadion má 400 m dlouhou tartanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, tartanové
sektory pro výšku, tyč, dálku i oštěp.
 Rozcvičování je povoleno do 09.30 hodin na protilehlé rovince od 240 m s výjimkou doby, kdy
zde probíhají běhy na 800 m, lépe však mimo atletický stadion. Rozcvičovat se nelze na rovince,
kdy zde probíhají disk a kladivo.
 Vstup na plochu atletického stadionu je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15
minut před zahájením disciplíny, rozhodčím a funkcionářům závodů.
 Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra
a u technických disciplín příslušní vrchníci. Prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením
disciplíny.
 Kladivo a disk proběhnou na stadionu.
 Pro sledování tyče, koule, disku a kladiva bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území
mimo plochu stadionu

Jak se k nám dostanete:
Stadion najdete na zeměpisných souřadnicích N 48°58'546", E14°28'176". Parkování pro
autobusy je na souřadnicích48°58'703"N, E 14°27'978" na náplavce u Dlouhé mostu, odtud
pak po stezce pro pěší pod mostem přímo ke stadionu.
Pozor, parkoviště u Sokolovny je jen pro osobní auta a je placené, je lépe využít parkování u
Sportovní haly na souřadnicích N 48°58.294 E 014°27.996, odtud zadem kolem Sportovní haly
přejít most přes Vltavu a za plaveckým stadionem odbočit do leva přímo ke stadionu.
V žádném případě neodbočujte s autobusem za Dlouhým mostem doprava (příjezd od
Výstaviště), ten se u stadionu neotočí.
Pořadatel nezajišťuje ubytování, ale pro vaši lepší orientaci přikládáme odkazy na některé
možnosti : https://www.penziony.cz/ubytovani/ceske-budejovice/, http://www.ubytovnacb.cz/
Mgr. Tomáš Najbrt
předseda AO Sokol Č. Budějovice

Stanislav Gryc
ředitel závodu

UPRAVEN Ý ČAS OVÝ POŘAD
pro 1. kolo I ligy mužů a žen, skup. A 13. 05. 2017 v Českých Budějovicích.
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