
Mesto Dolný Kubín, Olympijský klub Orava

a

  TJ Orava Dolný Kubín

usporiadajú

V. ročník

Jarnej ceny vo vrhu guľou - s vynútenou zmenou, vonku

Miesto: Športový areál Spojenej cirkevnej školy

Dátum: 23.05.2020  sobota  o 10:00 hod. 

Riaditeľ: Ing. Martin Zembjak

Hlavný rozhodca: Mgr. Pavol Brnčal

Rozhodcovia: TJ Orava Dolný Kubín

Tajomník: Mgr. Tatiana Žáčiková, Alenka Mazalánová

Tech. zabezpečenie: Peter Sládek 

Štartujú: 1. najmladšie žiactvo chlapci a dievčatá ročník narodenia 2009 a mladší  

2. mladšie žiactvo chlapci a dievčatá ročník narodenia 2007-2008

3. Staršie žiactvo chlapci a dievčatá ročník narodenia 2005-2006

4. Dorast chlapci a dievčatá ročník narodenia 2004 – 2002

5. Juniori muži a ženy ročník narodenia 2000-2001

6. Veteráni muži a ženy ročník narodenia 1985 a starší

Prihlášky: e-mailom na adresu:  tana.zacikova  @  gmail.com do 21.5.2020 do 18:00 hod.

v tvare priezvisko, meno, dátum narodenia a klub alebo organizácia 

Prezentácia: v čase od 9:30 do 10:00 hod v guliarskom sektore Spojenej cirkevnej školy           

Ceny: Prví traja v každej kategórii diplom a medaila, víťazi - vecnú cenu po skončení 

súťaže príslušnej kategórie

Tech. ustanovenie: Každý pretekár má 3 pokusy, juniori a veteráni 6 pokusov

Hmotnosti gúľ: 2 kg         prípravka - najmladšie žiactvo  

3 kg         mladšie žiačky, mladší žiaci a staršie žiačky, dorastenky

4 kg         starší žiaci, juniorky

5 kg         dorast, ostatní podľa pravidiel atletiky 



Súťaž podporili: Mesto Dolný Kubín,  Olympijský klub Orava, 5K company

PAPŠO IT Váš partner, Ján Chylka,  reštaurácia Kopačka.  

METALES, s.r.o.                            

Výsledky: Po spracovaní budú zverejnené na www.masterstrack.sk, www.atletika.sk  a 
oravatjatletika.weblahko.sk

                                                 
Upozornenie: - každý pretekár sa pohybuje v športových priestoroch s rúškom a na vlastné

     riziko, usporiadateľ nezodpovedá za prípadné úrazy

- rúško nie je povinné pri vrhu

-  usporiadateľ nezodpovedá sa stratu osobných vecí a cenností

-  pretekári sú povinní dodržiavať 2 m rozostup a nezhromažďovať sa

- náradie bude po každom pokuse dezinfikované

- preteky  budú prebiehať v zmysle  pravidiel atletiky a týchto propozícií

Poradie vrhov: 1. najmladšie žiačky,  2. najmladší žiaci,  3. mladšie žiačky, 4. mladší žiaci,                       

5. staršie žiačky, 6. starší žiaci, 7. dorast, juniori, veteráni

                                      

Mgr. Tatiana Žáčiková                                                              Ing. Martin Zembjak 

     tajomník pretekov                                                                                             riaditeľ pretekov

                                            Časový rozpis

10:00                             najmladšie žiačky

10:20                             najmladší žiaci

10:30                             mladšie žiačky

10:50                             mladší žiaci

11:00                             staršie žiačky

11:20                             starší žiaci

11:30                             dorastenky a dorastenci, juniori a juniorky

12:00                             veteráni M + Ž


