Atletický klub Hodonín
ve spolupráci s

Atletickým oddílem
Mikulčice
pořádají

20. ročník
MEMorIÁLU
PETrA BĚLoHoUBkA
v atletickém pětiboji
mladších žáků
a
mladších žákyň
Hodonín středa 20. června 2018 v 15.00 hodin

Propozice 20.ročníku Memoriálu Petra Bělohoubka
v pětiboji mladších žáků a mladších žákyň
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pořadatel: Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Hodonín z.s.
Datum:středa 20. června 2018 v 15.00 hodin
Místo:
Atletická dráha U Červených domků Hodonín

Startují:
mladší žákyně ročníky 2005 – 2007 5 ti boj-60 m př. – míček – 60 m – dálka – 800 m
mladší žáci
ročníky 2005 - 2007 5 ti boj- 60 m př. – míček – 60 m – dálka – 800 m
Závodní kancelář: bude otevřena v tribuně stadionu od 14.30 hodin
Startovné: startovné pro závodníky 50,- Kč
Přihlášky: podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od
12.6.2018 od 8:00 hodin do 19.6.2018 do 14:00 hodin.
Přihlášení neregistrovaných závodníků emailem probíhá ve stejném období na
email akhodonín@seznam.cz
Šatny:
jsou k dispozici v tribuně stadionu. Slouží pouze pro převlečení. Za případné
ztráty pořadatel neručí
Ceny:
první tři v pětiboji mladších žáků a první tři v pětiboji mladších žákyň získají
pohár
Výsledky: výsledky budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu tribuny.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu
www.atletika.cz po skončení závodů

Časový pořad 20. ročníku Memoriálu Petra Bělohoubka – středa 20. 6. 2018
15.00
15.15
15.30
15.45
15.50
16.10
16.20
16.30
16.45
17.20
17.30
17.50
18.10

chůze 1000 m mladší žákyně
chůze 1000 m mladší žáci
60 m př. mladší žákyně
60 m př. mladší žáci
míček mladší žákyně
míček mladší žáci
60 m mladší žákyně
60 m mladší žáci
dálka mladší žákyně
dálka mladší žáci
800 m mladší žákyně
800 m mladší žáci
Vyhlášení výsledků

Další informace: Časový pořad může být upraven na místě podle počtu přihlášených
v jednotlivých kategoriích
Mgr. Lukáš Lípa
ředitel závodů
akhodonin@seznam.cz

Petr Šíma
hlavní rozhodčí

Jan Bělohoubek
AO Mikulčice

petr.sprint@tiscali.cz

belohoubek.st@seznam.cz

