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Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek v
běhu na 10000 m
Ústí nad Orlicí, 9.5. 2015
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Přihlášky
Podávají atletické oddíly a kluby na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) od středy 29. dubna do úterý 5.
května 2015, uzávěrka přihlášek je v úterý 5. května 2015 ve 24.00 hodin.
Přihlásit lze pouze závodníky a závodnice, kteří v období od 1. ledna 2014 do dne uzávěrky přihlášky splnili
účastnický limit stanovený pro kategorii mužů v běhu na 10000 m na 32:00.0, resp. v běhu na 3000 m na 9:00.0
nebo v běhu na 5000 m na 15:30.0, pro kategorii žen v běhu na 10000 m na 41:00.0 nebo v běhu na 3000 m na
10:20.0 nebo v běhu na 5000 m na 18:30.0, pro kategorii juniorů v běhu na 10000 m na 36:00.0 nebo v běhu na
3000 m na 9:20.0 nebo v běhu na 5000 m na 16:30.0 a pro kategorii juniorek v běhu na 10000 m na 45:00.0 nebo
v běhu na 3000 m na 10:30.0 nebo v běhu na 5000 m na 20:00.0.

Startují
Muži, ženy, junioři a juniorky (v kategorii juniorů a juniorek mohou startovat i dorostenci a dorostenky), kteří byli
přihlášeni atletickými oddíly a kluby a zařazeni technickým delegátem.

Závodní kancelář
Bude otevřena v sobotu 9. května 2015 od 12.30 hodin v prvním patře budovy u cíle na atletickém stadionu,
prezence bude ukončena vždy jednu hodinu před startem příslušné kategorie.

Výdej startovních čísel
Bude probíhat v sobotu 9. května 2015 od 12.30 hodin v závodní kanceláři.

Zdravotní služba a dopingová kontrola
Bude zajištěna v přízemí budovy u cíle.

Svolavatelna
Každý startující se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné ve stanu v prostoru za cílem.

Šatny
Šatny jsou v přízemí budovy u cíle pro ženy a v přízemí budovy za protilehlou rovinkou pro muže včetně sprch.
Šatny nebudou zamykány, slouží pouze k převlečení. WC jsou v šatnách a v označené budově za cílem.

Rozcvičování
K rozcvičování je k dispozici pilinová dráha a travnaté fotbalové hřiště za tribunou.

Protesty
Při podávání protestů se postupuje podle Pravidel atletiky.

Stravování
Pořadatel nezajišťuje, je možno využít Sporthotel Tichá Orlice ve sportovním areálu, restauraci v 1. patře budovy u
cíle, případně restaurace ve městě.

Nabídka ubytování
Sporthotel Tichá Orlice  ubytování hotelového typu
ubytováni 360, Kč za lůžko.
www.sporthoteltichaorlice.cz, manager@sporthoteltichaorlice.cz, 604 531 056, 733 373 377
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