Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, Havlíčkova 691, tel. 326/991217
Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR

PROPOZICE
CORNY STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR
KRAJSKÉ KOLO
atletický oddíl Slavoj Stará Boleslav a MDDM Čelákovice
atletický stadion Houštka – Slavoj Stará Boleslav
středa 26. září 2012
9. 30 hodin
10.00 hodin
Jiří Kreuter
Eva Bukačová - tel. 0603/724237, 326/991217
Ladislav Bartůněk
odešlete do 21. 9. 2012 na adresu E. Bukačová, MDDM
Čelákovice, Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice nebo faxem
č : 326/995959 – soupiska musí být podepsaná ředitelem SŠ
Závodí :
studenti 1. - 4. ročníků středních škol nar. 1997 - 1993
Omezení startů :
jednotlivec může startovat max. ve 2 disciplínách štafetě,
není možný současný start na 400 m a 1500 m a ve štafetě
úsek 400 m.
Poznámka :
ve skoku dalekém a vrhu koulí mají všichni závodníci
4 pokusy a ve skoku vysokém se zvyšuje laťka po 4 cm
Bodování :
bodovací tabulky vydané ČAS v roce 1992 a 1996
vítězná družstva z krajského kola postupují do RF
Postupový klíč:
Cestovné : bude hrazeno ve výši přidělených finančních prostředků, po předložení
platné jízdenky nebo potvrzení o výši jízdného, kterou si vyhledáte
na internetu /IDOS/, potvrzenou ředitelstvím ZŠ nebo gymnázia.
Pořadatel :
Místo :
Datum :
Prezence :
Zahájení :
Ředitel soutěže :
Kancelář závodu :
Hlavní rozhodčí :
Soupisky:

ČASOVÝ ROZPIS
9. 30 hod.
10. 00 hod.
10 15 hod.
10. 30 hod.
10. 40 hod.
11. 00 hod.
11. 15 hod.
11. 30 hod.
11. 45 hod.
12. 15 hod.
.
Jiří Kreuter v.r.
ředitel soutěže

prezence závodníků
60 m dívky
výška dívky dálka chl.
100 m chlapci
800 m dívky
1500 m chl.
200 m dívky
výška chl.
dálka d.
400 m chlapci
100 – 200 – 300 - 400 m dívky
100 – 200 – 300 – 400 m chlapci
Vyhlášení výsledků

koule chl.

koule d.

Eva Bukačová v.r.
MDDM Čelákovice

