Atletický klub Olomouc pořádá závod Čokoládová tretra 2013
za účasti olympijského vítěze v desetiboji Romana Šebrleho
Místo:
Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, Tř. 17. listopadu 3, Olomouc
Datum:
Středa 19. června 2013
Úvod:
Čokoládové běhání je otevřená soutěž zaštítěná organizátory IAAF WORLD CHALLENGE
ZLATÁ TRETRA OSTRAVA, jejími partnery a spolupracovníky a partnerskými
pořadatelskými oddíly. Je to soutěž pro všechny příchozí děti v uvedených kategoriích.
Čas zahájení:
Start první kategorie bude v 15:00 hodin. Další kategorie budou následovat po ukončení
předchozí.
Prezentace:
Závodníci se mohou přihlašovat od 14:00 hodin na tribuně atletického stadionu. Při prezentaci
obdrží každý závodník startovní číslo. Prezentace bude ukončena 15 minut před zahájením
dané kategorie.
Účast:
Závody jsou veřejné pro všechny příchozí v daných věkových kategoriích a jejich doprovod.
Závody jsou zařazeny do oficiálního kalendáře ČAS. Všichni účastníci závodu budou uváděni
on-line na speciálním odkazu oficiálních stránek Zlaté tretry, kde účastníci naleznou také
fotografie. Po posledním kole bude vytvořeno celkové pořadí.
Kategorie a předběžný časový pořad:
Čas: Věk:
Disciplína:
15:00 3 roky (bez účasti ve finále) 60m D/CH
15:15 4-5 let (v doprovodu rodičů) 60m D/CH
15:30 6-7 let
100m D/CH
15:45 8-9 let
200m D/CH
16:00 10-11 let
300m D/CH

Ročník narození:
2010
2009 - 2008
2007 - 2006
2005 – 2004
2003 - 2002

Postupový klíč:
Vítězové z každé kategorie od 4 let postupují do finále, které proběhne v rámci předprogramu
52. IAAF WORLD CHALLENGE Zlatá tretra Ostrava 27. 6. 2013. Absolutní vítězové budou
vyhlášeni před slavnostním zahájením mítinku.
Start:
Ve všech kategoriích je povolen vysoký start.

Výsledky:
Všechny výsledky budou místním pořadatelem zpracovány prostřednictvím on-line závodní
kanceláře ČAS a zveřejněny na oficiálních stránkách ZT a ČAS.
Ceny:
První tři v každé kategorii a kvalifikačním kole obdrží medaile a diplomy. Vítězové kategorií
od 4 let a starší se účastní finále v den Zlaté tretry. Absolutním vítězům v každé kategorii
předá cenu jedna ze světových atletických hvězd. Každý účastník finále obdrží pamětní list s
podpisem některé z atletických hvězd.
Finále 27. 6. 2013:
Do finále postupují vítězové každé kategorie v jednotlivých kvalifikačních místech. Závod
každé z kategorií proběhne v předprogramu Zlaté tretry Ostrava na hlavní ploše. Každý
závodník obdrží kromě ostatního volnou vstupenku na ochozy na Zlatou tretru Ostrava pro
sebe a doprovod v celkovém počtu 3 ks. Vítězové budou vyhlášeni před zahájením hlavního
programu ZT.
Podrobné organizační pokyny k účasti ve finále budou zaslány každému účastníkovi, resp.
jeho zákonnému zástupci, tři dny před akcí, tedy nejpozději 22. 6. 2013 emailem a budou
zveřejněny na www a FB.
www.zlatatretra.cz
www.zlatatretra.cz/cokoladovatretra
www.facebook.com/cokoladovatretra

