
 Základná škola Martina Kukučína Dolný Kubín ,  

Olympijsky klub Orava, 

a 

  TJ Orava Dolný Kubín, 

usporiadajú 

VII. ročník 

Jarnej ceny vo vrhu guľou v hale 

Miesto :                         Telocvičňa ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne 

Deň :                              24.3.2023 piatok o 10:30 hod 

Riaditeľ  :                      Mgr. Katarína Števonková 

Hlavný rozhodca :        Ing. Marián Keklák 

Optikcké meranie:        Ing. Kamil  Švárny 

Rozhodcovia :               TJ Orava Dolný Kubín 

Tajomník :                     Mgr. Tatiana Žáčiková, Alenka Mazalánová 

Tech. zabezpečenie:      Peter Sládek, Mgr. Ivan Bukna 

Štartujú :                        Žiaci základných škôl v meste D. Kubín a členovia TJ Orava D. Kubín 

                                         v kategóriách   :              

                                        1. Mladšie žiactvo chlapci a dievčatá   ročník narodenia   2010  - 2011   

                                        2. Staršie žiactvo   chlapci a dievčatá   ročník narodenia    2008 - 2009 

                                        3. Dorast  chlapci a dievčatá                 ročník narodenia    2006 - 2007                                         

Prihlášky :                      mailom na adresu:  tana.zacikova@gmail.com do  23.3.2023     do 15:00 hod. 

                                         v tvare priezvisko, meno,  dátum narodenia a vysielajúca organizácia  

 Prezentácia :                  v čase od  10:00 do 10:30 hod           v telocvični   ZŠ M. Kukučína         

Ceny :                            Prví traja v každej kategórii diplom a medaila, po skončení   súťaže danej kategórie 

Tech. ustanovenie:         Pretekári majú  3 pokusy a 3 finálové 

                                          

Hmotnosti gúľ:              2 kg         mladšie žiačky  

                                        3 kg          mladší žiaci a staršie žiačky, dorastenky 

                                        4 kg         starší žiaci,  
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                                        5 kg         dorast  

                                         

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

                                         Ján Chylka,  reštaurácia Kopačka,  KAJO s.r.o. 

                                         

Výsledky :                      Po spracovaní budú zverejnené na WEB stránkach SAZ a TJ Orava D. Kubín   

                                                  

Upozornenie :              - každý pretekár a pohybuje sa v športových priestoroch  na vlastné   nebezpečie ,                                                                                                                                                                                          

       usporiadateľ nezodpovedá za prípadné úrazy,  

                                     -  usporiadateľ nezodpovedá sa stratu osobných vecí a cenností 

                                     -  preteky  budú rozhodované v zmysle  pravidiel atletiky a týchto propozícií   

Poradie vrhov :          1 mladšie žiačky   2. mladší žiaci  3. staršie žiačky 4.  starší žiaci 5. dorastenky 

                                     6. dorastenky                                        

Mgr. Tatiana Žáčiková   v.r.                                                           Mgr.Katarína Števonková v.r. 

     tajomník preteku                                                                                                               riaditeľka preteku 

 

                                            Časový rozpis 

10:30                             mladšie žiačky 

11:00                             mladší žiaci 

11:30                             staršie žiačky 

12:15                             starší žiaci 

13:00                             dorastenky a dorastenci,  

             

                                                 

 

 

 


