PROPOZÍCIE
JBL JUMP FEST
Košice, Alžbetina ulica, 4.9.2017

Termín a miesto:

streda, 4.september 2019, so začiatkom o 14:00 hod. Súťaže prebiehajú na skokanskej
rampe na Alžbetinej ulici v Košiciach

Usporiadateľ :

Atletika Košice o.z. , mesto Košice, DSI Slovakia s.r.o., ŠG Košice

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov
Vrchník skokov
Vrchník šprintov

Súťaže:

Národný program - „ slovenský pohár v skoku do diaľky “ (14:00 – 16:00)
Súťažia pretekári vybraní skokanskou sekciou SAZ. Súťaží sa systémom „ženy a muži
v jednej súťaži“. Súťaží spolu 10 pretekárov, 5 mužov a 5 žien, bez rozdielu kategórií
(od žiakov až po dospelých). Všetci pretekári a pretekárky absolvujú 6 pokusov.
Vyhodnocuje sa zvlášť ženská a mužská kategória.

- Mgr. Radoslav Dubovský
- Slavomír Sekelský
- Luboš Jošťák

JBL JUMP FEST – „ ELITE “ - Medzinárodná atletická show (17:00 – 19:00)
Súťaží sa paralelne v šprintoch na 60 yardov a 60 yardov prekážok, v skoku do
diaľky a trojskoku. Súťažia organizátorom pozvaní pretekári zo Slovenska
a zahraničia, účastníci vrcholných podujatí, ako sú ME, MS či OH.
V šprintoch súťažia muži na 60 yardov, Muži a ženy na 60 yardov prekážok. Každý
pretekár pobeží 2x. O poradí rozhoduje najnižší súčet časov z oboch behov.
V skokoch súťažia spolu v jednej súťaži v diaľke 4 muži a 4 ženy, v trojskoku 4 ženy.
Všetci pretekári absolvujú 6 skokov. Organizátor počas série mení odrazové dosky, tz.
že v jednej sérii absolvujú skoky všetci pretekári.
Prihlášky:

Organizátorom pozvaní pretekári

Úhrada:

Pretekári štartujú na náklady organizátorov

Protesty:

Do 30 min. po úradnom vyhlásení výsledkov podľa pravidiel atletiky
s vkladom 10,- €

Šatne:

Budú k dispozícii v obmedzenom množstve v provizórnych stanoch v mieste pretekov

Prezentácia:

Končí 30 min. pred začiatkom disciplíny u vrchníka disciplíny

Rozcvičovanie:

V parku na hlavnej ulici. Rozcvičenie na skokanskej rampe bude umožnené po
prezentácii na disciplínu 30 min. pred začiatkom súťaže

Podmienky:

Súťaží sa podľa pravidiel IAAF pre danú disciplínu.
Maximálna povolená dĺžka klincov je 7 mm. Meranie výkonov bude pásmom. Bude
meraná sily vetru vetromerom.

ČASOVÝ R O Z PI S
JBL JUMP FEST
4.9.2019

14:00 – 16:00 Národný program - „ slovenský pohár v skoku do diaľky “
17:00 – 19:00
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:20
18:50

JBL JUMP FEST – „ ELITE “ - Medzinárodná atletická show
JBL JUMP FEST – „ ELITE “ – skok do diaľky a trojskok
JBL JUMP FEST – 60 yardov prekážok ženy 1. séria
JBL JUMP FEST – 60 yardov prekážok muži 1. séria
JBL JUMP FEST – 60 yardov prekážok ženy 2. séria
JBL JUMP FEST – 60 yardov prekážok muži 2. séria
JBL JUMP FEST – 60 yardov muži 1. séria
JBL JUMP FEST – 60 yardov muži 2. séria

19:00

Vyhlásenie výsledkov

Košice, 15.8.2019

Mgr. Radoslav Dubovský
riaditeľ pretekov

