Propozice – Olympic Hopes 2014
Pořadatel:

z pověření ČAS TJ Svitavy, oddíl atletiky

Datum:

sobota 10.5.2014

Místo konání:

Svitavský stadion, U Stadionu 937/17, 568 02 Svitavy (GPS 49°45'5"N,
16°27'46"E)

Činovníci:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Závodní kancelář:
Zdravotní zabezpečení:

Ing. Josef Marek, MBA
(marek.josef@email.cz, +420 602 94 66 55)
Radomír Skalický
Ing. Veronika Peterková
Zajišťuje pořadatel dle norem ČAS

Parkování:

parkoviště u stadionu – viz mapa

Šatny:

v tribuně stadionu a u zimního stadionu (u startu na 200 m)

Rozcvičování:

Průběžně na hlavní ploše, fotbalovém hřišti č. 2, v případě nepříznivého
počasí v textilní hale (50 m od cíle)

Ceny:

První tři závodníci obdrží věcnou cenu.

Přihlášky:
Olympic Hopes:

Ostatní:

Přihlášky se jménem, příjmením, datem narození, disciplínou a nejlepším
výkonem zašlete mailem na marek.josef@email.cz, uzávěrka přihlášek je ve
sobotu 3. května 2014 v 18.00 hodin. Přijetí přihlášky bude potvrzeno
emailem.
Přihlášky se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to
od pondělí 28. března do soboty 3. května 2014. Uzávěrka přihlášek je v
sobotu 3. května 2014 v 18.00 hodin. Výjimečně lze přihlášku poslat emailem na marek.josef@email.cz. Přijetí přihlášky bude potvrzeno emailem.

Prezentace:
Olympic Hopes:

Vedoucí výprav prezentují závodníky v závodní kanceláři 9.5.2014 od 15:00
do 18:00. Závodní kancelář bude umístěna v tribuně stadionu, v klubovně
atletického oddílu (první patro).
Ostatní:
Vedoucí výprav prezentují závodníky v závodní kanceláři v den závodu od
8:00 do 09:00 hod. Závodní kancelář je umístěna v tribuně stadionu, v
klubovně atletického oddílu (první patro).
Závodníci se ke startu prezentují vrchnímu rozhodčímu na místě konání / na startu disciplíny:
- k technickým disciplínám a překážkám 20 minut před plánovaným startem,
- k běžeckým disciplínám bude zahájena 10 minut před plánovaným startem.
Technická porada: v sobotu 10.5.2014 od 9:00 v klubovně atletického oddílu.
Kontrola, měření a vážení náčiní: Bude prováděna v šatně č. 1 označené nápisem „VÁŽENÍ
NÁČINÍ“. Závodníci zde své náčiní odevzdají rozhodčímu a na plochu jim
bude přineseno. Procedura začíná vždy 60 minut a bude ukončena 30 minut

před zahájením disciplíny.
Z plochy si závodníci odnášejí náčiní již sami. Používání jiného náčiní než
označeného kontrolou nebude možné.
Startují:
V soutěžích Olympic Hopes: Starší žáci a starší žákyně (ročník 1999), dorostenci a dorostenky
(ročníky1997 – 1998) ve vypsaných disciplínách viz. časový pořad.
Ostatní kategorie:
pouze v disciplínách, které jsou pro ně vypsány jako mistrovské.
Ubytování Olympic Hopes: Garni Hotel Svitavy, Penzion na Náměsti Míru 13 - Svitavy
Stravování Olympic Hopes:
Večeře (pátek): restaurace “Pod hodinami“, Svitavský stadion 18:00 - 20:00
Snídaně (sobota): na hotelu
Oběd (sobota): restaurace “Pod hodinami“, Svitavský stadion 13:00 - 16:00

