Liga Vysočiny přípravek ve čtyřboji a štafetě, skupina západ, 1. kolo

Pořadatel: Z pověření KAS technicky zajišťuje AO TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Datum: Neděle 7. 6. 2020
Místo: Stadion Na Losích Havlíčkův Brod (pod Kostelem sv. Vojtěcha, blízko sportovní haly v Ledečské ulici)
Vedoucí projektu: Vratislav Fišera

Ředitel závodů: Radek Musil
Hlavní rozhodčí: Helena Bočková
Řídící soutěže družstev: Ondřej Rosa
Přihlášky: Závodníky oddíly přihlašují na formuláři KP přípravek do 5.6. 2020 do 20 hod. na mail
hela.bockova@email.cz. Registrované závodníky přihlašují ještě přes web atletika na stránkách ČAS .
Kategorie: Chlapci starší ročník 2009 a 2010, chlapci mladší ročník 2011 a mladší
Dívky starší ročník 2009 a 2010, dívky mladší ročník 2011 a mladší
Závodní kancelář: Na stadionu, otevřená od 8:00, prezentace a změny do 9:30.
Složení štafet nahlásit do 11:30 v kanceláři.
Šatny: Omezeně z důvodu rizika koronaviru v budově na stadionu
Disciplíny: Čtyřboj - skok daleký z místa, hod raketkou a slalom (tyto 3 disciplíny budou ve všech
kategoriích na 2 stanovištích A a B), 50 m + štafeta 4 x 60 m
Časový pořad:
Pořadatel může časový pořad upravit podle počtu přihlášených závodníků

10:00

Dívky mladší A, B
50 m

Hoši mladší A, B
Skok daleký

Dívky starší A, B
Slalom

Hoši starší A, B
Hod raketkou

10:35

Dívky starší A, B
50 m

Hoši starší A, B
Skok daleký

Dívky mladší A, B
Slalom

Hoši mladší A, B
Hod raketkou

11:10

Hoši mladší A, B
50 m

Dívky mladší A, B
Skok daleký

Hoši starší A, B
Slalom

Dívky starší A, B
Hod raketkou

11:45

Hoši starší A, B
50 m

Dívky starší A, B
Skok daleký

Hoši mladší A, B
Slalom

Dívky mladší A, B
Hod raketkou

12:20

4 x 60 m Hoši mladší

12:40

4 x 60 m Dívky mladší

12:50

4 x 60 m Hoši starší

13:00

4 x 60 m Dívky starší

13:15

Vyhlášení vítězů

Soutěží se podle pravidel atletiky a brožury Liga Vysočiny přípravek
50 m – z nízkého startu z bloků, běží se ve své dráze, měří se s přesností na 0,01 sekundy, dva pokusy.
Raketka – s rozběhem, dopad míčku do výseče, nepřekročit odhodovou čáru, měří se na cm, tři pokusy.
Dálka – z místa, odraz z obou nohou, dopad na 2 nohy, měří se na cm, tři pokusy.
Slalom – start ze stoje mezi dvěma kužely, slalom mezi 10 kužely. Začátek měření – povely: připravte se –
pozor – teď. Vzdálenost kuželů jsou 2 m, měří se s přesností na 0,01 sekundy, dva pokusy.

Měřící zařízení:
Cílová kamera: NE

Větroměr běhy: NE

Větroměr dálka: NE

Ceny:
Každý závodník obdrží drobnou sladkost.
První tři závodníci ve čtyřboji v každé kategorii obdrží diplomy a medaile.
První tři závodníci v každé kategorii a v každé disciplíně obdrží diplomy.

Občerstvení: Restaurace na stadionu, poblíž je i pizzerie Fabrika.
Parkování: U sportovní haly, příp. na příjezdové cestě ke stadionu, příp. na parkovišti v Haškových Sadech
(nad stadionem).

