
Propozice 
 

Pořadatel    AC Moravská Slavia Brno, spolek 

Datum konání    sobota 21. dubna 2018 

Ředitel závodu    Ing. Michael Nejedlý  

Hlavní rozhodčí    Ladislav Zouhar 

Manažer mítinku    Ing. Jiří Proch. 

 

Přihlášky  

pouze on line od 27.3.2018 do 18.4.2018 do 20 hodin, 

registrovaní závodníci/ice na   www.atletika.cz,  

neregistrovaní závodníci/ice na  www.mslavia.cz. 

Poznámka: na jiný způsob nebude brát pořadateli zřetel. 

 

Prezentace 

při vstupu na stadion od 8 hodin v den závodu,  

ukončení prezentace nejpozději 30 minut před startem disciplíny, bez dohlášek, pouze škrty!!! 

 

Startovné 

130 Kč (5 €) za závodníka/ici,  

každý závodník/ice při prezentaci obdrží drobné občerstvení a nevratné startovní číslo,  

platba v den závodu při prezentaci, jiný způsob platby nebude akceptován, 

bez startovního čísla na dresu nebude závodník připuštěn na start. 

 

Soutěže 

mladší přípravka 60 m, 600 m, dálka, míček 

starší přípravka 60 m, 600 m, dálka, koule 2 kg, 

mladší žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., dálka, výška, koule 3 kg, chůze 1 km 

mladší žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., dálka, výška, koule 2 kg, chůze 1 km, 

starší žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., dálka, výška, koule 4 kg, tyč, chůze 3 km, 

starší žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., dálka, výška, koule 3 kg, tyč, chůze 3 km. 

 

Kategorie 

mladší přípravka hoši a dívky ročník narození 2009 - 2010 (a mladší), 

starší přípravka  hoši a dívky ročník narození 2007-2008, 

mladší žactvo  hoši a dívky ročník narození 2005-2006, 

starší žactvo  hoši a dívky ročník narození 2003-2004. 

 

Technická ustanovení 

závodí se podle platných pravidel ČAS a podle těchto propozic, 

závodník/ice může startovat nejvýše ve třech disciplínách, 

nebude povolen start mimo uvedené kategorie, 

dálka se bude skákat ve dvou sektorech (D1, D2), 

v bězích na 60 m nebudou finále, 

v dálce, ve vrhu koulí a v hodu míčkem budou tři pokusy pro všechny, 

pokusy v dálce u mladší i starší přípravky budou měřeny z místa odrazu, 

základní výšku a zvyšování určí vrchník skoku vysokého před začátkem disciplíny, nejnižší možná základní 

výška je 100 cm, 

první tři závodníci/ice v každé kategorii a disciplíně obdrží medaili, diplom a věcné ceny, 

závod v chůzi je vyhlášen jako 4. kolo Moravsko-slovenského chodeckého poháru 2018 a bude i takto vyhlášeno 

(více na www.mschp.cz), 

závodníci/e startují na vlastní nebezpečí, 

šatny slouží pouze k převlékání, za odložené věci pořadatel neručí, 

pořadatel nepřebírá odpovědnost za zdravotní či majetkovou újmu žádného z účastníků, 

zdravotní služba zajištěna. 

 

Důležité upozornění 

v okolí stadionu z důvodu stavebních prací na vedlejším pozemku bude významně omezena možnost parkování, 

pokud přijedete ke stadionu autem, plánujte i dostatečný čas na zaparkování svého vozidla! 

http://www.mslavia.cz/


Časový pořad 
 

 9:00  60 m mladší přípravka hoši   Dálka (sektor D1) mladší přípravka dívky  

 9:15        Dálka (sektor D2) mladší přípravka hoši 

 9:30  60 m starší přípravka hoši    Koule starší přípravka hoši i dívky   

10:00  60 m starší přípravka dívky   Dálka (sektor D1) starší přípravka hoši 

10:15       Dálka (sektor D2) starší přípravka dívky  

10:30 60 m mladší přípravka dívky       

11:00 600 m mladší přípravka hoši 

11:15 600 m starší přípravka hoši    

11:30 600 m mladší přípravka dívky 

11:45 600 m starší přípravka dívky 
 

12:00 1. blok vyhlášení výsledků mladších a starších přípravek 
 

12:10 1 000 m chůze mladší žactvo 

12:10 3 000 m chůze starší žactvo 

12:30       Tyč starší žáci i starší žákyně 

13:00 60 m př. mladší žákyně    Dálka (sektor D1) starší žáci 

13:10 60 m př. mladší žáci     

13:20 100 m př. starší žákyně    Dálka (sektor D2) mladší žákyně 

13:30 100 m př. starší žáci     Koule mladší žáci i mladší žákyně 

13:40 60 m mladší žáci     Dálka (sektor D1) starší žákyně 

14:00 60 m starší žáci     Výška mladší i starší žáci 

14:20 60 m mladší žákyně    Dálka (sektor D2) mladší žáci 

14:40 60 m starší žákyně     

15:00 800 m mladší žáci     Koule starší žáci i starší žákyně 

16:10 800 m mladší žákyně      

16:20 800 m starší žákyně    Výška mladší i starší žákyně 

16:35 1500 m starší žáci 

16:45 300 m starší žáci 

17:05 300 m mladší žákyně 

17:25 300 m mladší žáci 

17:45 300 m starší žákyně 
  

17:50  2. blok vyhlášení výsledků mladšího a staršího žactva 

 


