Telovýchovná jednota Orava Dolný Kubín, Olympijský klub Orava
Základná škola M. Kukučína D. Kubín, Spojená cirkevná škola Dolný Kubín

I. ročník - KUBÍNSKA SHOTORAMA
PROPOZÍCIE
Usporiadateľ:
Miesto:
Dátum:

Atletický oddiel Orava Dolný Kubín, Olympijský klub Orava
Štadión Spojenej cirkevnej školy Dolný Kubín

Riaditeľ pretekov:
Tajomník pretekov:
Hlavný rozhodca:

Ing. Štefan Belvončík
Mgr. Tatiana Žáčiková, Alena Mazalánová
Mgr. Pavol Brnčal

Podujatie podporili:

Papšo Váš IT partner, Reštaurácia Kopačka
Televízia mesta Dolný Kubín, My Oravské noviny

Mediálny partner:

20. október 2018 ( sobota ) o 11:00 hod.

Prihlášky:

Posielať mailom na adresu: jaroslavlupak@gmail.com
do 19.10.2018 do 12:00 hod.
v tvare - meno, priezvisko, dátum narodenia, klub

Kancelária pretekov:

Spojená cirkevná škola D. Kubín, chodba pri telocvični

Prezentácia:

Do 10:30 hod. v kancelárii pretekov.

Kategórie:

žiactvo mladšie:
žiactvo staršie:
dorast:
dospelí:
veteráni:

Disciplíny:

Shotorama – vrh guľou z miesta rôznymi hmotnosťami

Odmeny:

Víťazi v jednotlivých kategóriách získajú

ročníky narodenia 2005 -2006 a mladší
ročníky narodenia 2003 - 2004
ročníky narodenia 2001 – 2002
ročníky narodenia 2000 a starší
dátum narodenia 20.10.1983 a starší

Diplom a medailu
Štartovné:

žiactvo 1 €, ostaní 2 €

Hodnotenie:

Súčet dosiahnutých výkonov zo všetkých hmotností
U veteránov bude súčet prepočítaný 1-ročným vekovým koeficientom

Vyhodnotenie:

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční po ukončení poslednej disciplíny

Hmotnosti náradia:

žiactvo mladšie:
guľa: 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg
žiactvo staršie a dorastenky: guľa: 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg
ostatné kategórie:
guľa: 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7,256 kg

Šatne:

Budú k dispozícii v priestoroch telocvične školy

Rôzne:

Pretekári budú mať k dispozícii tri pokusy s každou hmotnosťou
Preteká sa podľa platných pravidiel atletiky a týchto propozícií
Za zdravotný stav zodpovedá každý pretekár, pretekári štartujú na vlastné nebezpečie
Za stratu osobných vecí pretekárov usporiadateľ nezodpovedá
Po ukončení - polievka v Reštaurácii Kopačka

Ing. Štefan B e l v o n č í k
riaditeľ pretekov

