1. kolo Dětské Zlaté ligy
Pořadatel
Technicky zajišťuje Pořádá TJ Lokomotiva Olomouc ve spolupráci s Atletickým klubem Olomouc z.s.
Datum
21.06.2021
Místo
Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3)
Vedoucí činovníci
Ředitel závodu

Uhlíř David

Hlavní rozhodčí

Tomáš Dočkal

Startují
Ml. žáci
Ml. žákyně
Atletická minipřípravka-hoši
Atletická přípravka-hoši
Atletická minipřípravka-dívky
Atletická přípravka-dívky

737 572 927

daviduhl@post.cz

2008-2009
2008-2009
2012-2014
2010-2011
2012-2014
2010-2011

Soutěží se formou atletického víceboje.
Kategorie
Mladší žáci
Velká přípravka
Mini přípravka

Ročník
2008-2009
2010-2011
2012-2014

Soutěže
Atletická přípravka-hoši
Atletická minipřípravka-hoši
Atletická přípravka-dívky
Atletická minipřípravka-dívky
Ml. žáci
Ml. žákyně

Start
15:00
16:00
17:00

Discipliny
60m, skok daleký, hod míčkem, 800m
60m, skok daleký, hod míčkem, překážková dráha, 600m
60m, skok daleký, hod míčkem, překážková dráha, 400m

pětiboj
pětiboj
pětiboj
pětiboj
čtyřboj
čtyřboj

Technická ustanovení
V kategorii mladšího žactva se závodí podle platných pravidel IAAF.
V kategoriích přípravka a minipřípravka se ve skoku dalekém měří výkony z místa odrazu.
Měřící zařízení
Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera:
ANO
Větroměr běhy:
ANO
Větroměr dálka:
ANO
Závodní kancelář
Závodní kancelář bude otevřena v prostoru za cílem vedle hlavní tribuny v den závodu od 14:00 hodin.
Startovné
Startovné se neplatí.
Přihlášky
Závodníci se přihlašují pomocí registračního formuláře na webové stránce www.atletikaolomouc.cz do
neděle 20. června 2021 do 20:00 hodin. Platí pro všechny kategorie. V den závodu je nutná prezentace
nejpozději 30 minut před začátkem soutěže.

Případné přihlášky na místě v den závodu vždy 1 hodinu před startem příslušné kategorie. Zúčastnit se
mohou všechny děti Olomouckého regionu v dané věkové kategorii.

Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně zveřejňovány online na www.atletika.cz. Oficiální výsledky
budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránkách
Atletického klubu Olomouc www.atletikaolomouc.cz
Vyhodnocení a ceny:
Víceboj:
Pořadí v každém kole bude určeno na základě bodového součtu jednotlivých disciplín víceboje. První 3
vícebojaři v každé kategorii obdrží medaile. Závodníci na dalších místech obdrží sladkou odměnu.

Časový pořad
pondělí, 21.6.2021
Čas
15:00
16:00
17:00

Disciplíny
čtyřboj Žcm
čtyřboj Žkm
pětiboj EleH
pětiboj EleZ
pětiboj EleHm
pětiboj EleZm

Další informace
Zkratky v časovém pořadu:
Žcm - Mladší žáci (2008-2009)
Žkm - Mladší žákyně (2008-2009)
EleH - Přípravka hoši (2010-2011)
EleZ - Přípravka dívky (2010-2011)
EleHm - Minipřípravka hoši (2012-2014)
EleZm - Minipřípravka dívky (2012-2014)
Informace:
David Uhlíř, Tel: +420 737 572 927, Email: daviduhl@post.cz, http://www.atletikaolomouc.cz/

