Atletický klub Slávia Technická Univerzita Košice, Watsonova 4/A, 040 01 Košice

Propozície
2.kolo KAZ v atletike deti a dorastu
Termín: 30.8.2015 so začiatkom o 10:00
Miesto: štadión TU Košice Watsonová 4/a
Usporiadteľ: KAZ, AK Slávia TU Košice pod hlavičkou SAZ

Štartujú: dorastenci, dorastenky (1998- 1999
juniori(1996,1997), staršie a mladšie žiactvo(2000-01-02-03)
najmladšie žiactvo(2004-2005) a prípravky(2006-2007)
Štartovné: 2,- € v čas prihlásený ,na mieste 3,- €
Riaditeľ pretekov: Mgr. Henrieta Rusnáková
Hlavný rozhodca : Ing Jaroslav Rusnák
Tajomník pretekov : Miloš Švec
Prihlášky: do 28.8.2015( piatok) do 12,00 hod.
na e-mail: rusnak@extel.sk
Oprava pôvodnej prihlášky bude možná v deň pretekov, do
8:00 hod.
Prezentácia : Začne v kancelárii pretekov 7:30 hod. a bude
ukončená o 9:15 hod.
Úhrada : Pretekári štartujú na náklady vysielajúcej zložky.
Protesty: do 30 min. po úradnom vyhlásení výsledkov podľa
pravidiel atletiky s vkladom 10,-€
Šatne : V obmedzenom množstve v tribúne štadióna. Za veci
odložené v šatni usporiadateľ neručí .
Ceny: medaile, diplomy
Disciplíny: dorastenci ,dorastenky,juniori,juniorky - diaľka,
100m, disk ,kladivo,60m
st.žiaci/žiačky - kladivo, 60m, diaľka, disk 1kg
ml.žiaci/žiačky,najmlž/žiačky - guľa 2kg, 60m,100m, diaľka,
disk 0,5kg,
Pripravky ch+d - diaľka, 60m,

Bankové spojenie: VÚB pobočka Košice
Číslo účtu:
2433298059/0200
IČO:
42097631

Atletický klub Slávia Technická Univerzita Košice, Watsonova 4/A, 040 01 Košice

ČASOVÝ ROZPIS
30.8. (nedeľa) 2015
10:00 60m stžci
diaľka drci+stržci
10:10 60m stžky
10:20 60m mlžci
10:30 60m mlžky
disk všetky kategórie
10:40 60m njmžci
10:50 60m njmlžky
diaľka drky+stržky
11:00 60m prípr.ch
11:10 60m prípr.d
11:30 100m drci
11:40 100m drky
diaľka mlžci+ mlžky
guľa 2kg njmlžky+ njamlžci
12:00 1000m chôdza mlžci+najmžci +prípr ch
12:15 1000m chôdza mlžky+najmžky + pripr d +ch
12:40 guľa 2kg mldky+mlžci
diaľka najmlžci + prípr ch
najmlžky +prípr d
14:00 kladivo všetky kategórie

Časový program bude vypracovaný na základe prihlášok. Podľa počtu
skutočne prihlásených pretekárov aj finále 60m,100m.
Usporiadateľ upraví časový rozpis pretekov tak, aby bol zaistený ich
hladký priebeh.
Definitívna verzia časového programu bude k dispozícii po ukončení
prezentácie.

Bankové spojenie: VÚB pobočka Košice
Číslo účtu:
2433298059/0200
IČO:
42097631

