HALOVÝ PŘEBOR STARŠÍHO A MLADŠÍHO ŽACTVA ÚSTECKÉHO KRAJE
PRO ROK 2017
Pořadatel
Ústecký krajský atletický svaz
Datum a místo
Sobota 14. ledna 2017, Praha - nafukovací hala na Strahově. – 10.00 h
Vedoucí činovníci
Technický delegát
Ředitel závodů
Hlavní rozhodčí

Petr Flanderka
Josef Mairich
Václav Janouch

Závodní kancelář
Bude otevřena v nafukovací hale na Strahově v sobotu 14. ledna 2017 od 8.30 hod. do 9.20 hod. (ukončení
prezentace).
Přihlášky
a) podávají atletické oddíly přes webové stránky ČAS www.atletika.cz. Otevření přihlášek 9. ledna 2017,
uzavření 12. ledna 2017 ve 24.00 hod.,
b) pořadatel má právo přihlášku závodníka resp. závodnice z výkonnostních důvodů odmítnout a toto
rozhodnutí je povinen oddílům oznámit do 13. ledna 2017 do 17.00 hod,
c) ve startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat.
Startující
Startují závodníci, kteří byli k účasti na přeborech přihlášeni resp. vybráni, a prezentovali se včas v závodní
kanceláři:
1. Členové ÚKAS:
a) starší žáci a žákyně (roč. 2002 a 2003), mladší žáci a žákyně (roč. 2004 až 2005),
b) závodníci ani závodnice nar. 2006 a mladší nemohou na přeboru startovat,
c) mladší žactvo nesmí startovat v kategorii staršího žactva.
2. Nečlenové ÚKAS (starty mimo soutěž) pouze roč. 2002 a 2003
Omezení startů
a) závodníci i závodnice mohou startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším,
b) mladší žactvo může startovat max. ve třech disciplínách,
c) starší žactvo může startovat max. ve třech disciplínách s tím, že starty nad rámec tří disciplín jsou startem
mimo soutěž, přičemž tyto musí být označeny v přihlášce; nesplnění tohoto označení v přihlášce bude mít
za následek zrušení startů závodníka nad limit tří startů, a to v disciplínách podle rozhodnutí technického
delegáta.
Startovné
a) dle rozhodnutí ÚKAS činí startovné 50,- Kč za přihlášeného závodníka,
b) všechny starty mimo soutěž vč. členů ÚKAS 100,- Kč za disciplínu.

Startovné platba
- Převodem na účet ÚKAS u GE Moneta Bank č.ú. 156 802 296/0600. Při prezentaci je nutno
předložit doklad o zaplacení!!!! Nebude-li doklad předložen, bude vyžadováno zaplacení
startovného hotově. Po dodatečném předložení dokladu bude startovné vráceno.
- Hotově na místě, kde bude vystaven doklad o zaplacení.
Soutěže
Starší žactvo 60 m, 150m, 300m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, koule
Mladší žactvo 60 m, 150m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, koule
Základní výšky a zvyšování
Základní výšky určí technický delegát po obdržení přihlášek.

Vydala STK ÚKAS

Technická ustanovení
a) v soutěžích na 60 m hladkých postupuje do finále pouze 6 nejlepších podle časů,
b) všechny ostatní běhy se běží na čas rovnou jako finále,
c) odrazové prkno pro skok daleký je ve vzdálenosti 3 m – POZOR !!!!!!!,
d) startující mimo soutěž nemají nárok na postup do finále v žádné disciplíně.

Zajištění rozhodčích a organizátorů – zajištují ředitel a hlavní rozhodčí závodu

Halový přebor ÚKAS staršího a mladšího žactva - sobota 14. ledna 2017

PŘEDBĚŽNÝ časový pořad
Komise:
10.00
10.20
10.50
11.10
11.40
11.50
12.00
12.10
12.20
12.25
12.30
12.35
12.35
13.10
13.25
13.45
13.55
14.05
14.15
14.25
14.35
14.45
14.55
15.10
15.25
15.45
16.00
16.20

I.
60m HST – rozběhy
60m HML – rozběhy
60m DST – rozběhy
60m DML - rozběhy
60m př. HST
60m př. DST
60m př. HML
60m př. DML
60m HST - finále
60m HML - finále
60m DST - finále
60m DML - finále
Vyhlášení
300m HST
300m DST
1500m HST
1500m HML
1500m DST
1500m DML
800m HST
800m HML
800m DST
800m DML
150m HST
150m HML
150m DST
150m DML
Vyhlášení

II.

III.

Dálka DML

IV.
Koule HML

Koule HST
Dálka HST

60m a 60 př. vše, dálka DML + HST, koule HML, koule DST,
Dálka DST
Výška HST+HML
Koule DML

Dálka HML

Výška DST+DML

Koule DST

Zbývající disciplíny

Medaile a diplomy těch, kteří se nezúčastní vyhlášení, budou k dispozici v závodní kanceláři.
Časový pořad může pořadatel upravit podle počtu přihlášených.
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