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ATLETICKÝ ODDÍL 
 

ATLETIKA KLATOVY 
Hotel Sport, Domažlická 609, 339 01, Klatovy 3 

__________________________________________________________ 

Rozpis  2. kola II.ligy skupiny B mužů a žen 
  

Pořadatel :  Atletika Klatovy  

Datum : sobota, 1. června 2013                 

Místo :  stadion  Pod Hůrkou 

Ředitel závodů :    Jiří Hostýnek 

Vedoucí kanceláře (výsledky) :  Libor Dočkal 

Hlavní rozhodčí, startér :  Petr Učík, Bohumil Novák 

Časomíra :  Libor Dočkal 

Příjezd ke stadionu : 

- výpadovka z centra směr Domažlice, v kopci za restaurací Klatovský dvůr odbočit 

vpravo, dále první odbočka vlevo směr zimní stadión. 

Parkoviště je k dispozici před zimním stadionem- 50 m pod atletickým stadionem  

Technická porada :   09.45 hod.  v restauraci hotelu Sport na stadionu  

Přihlášky:  na stránce  www.atletika.cz v sekci KALENDÁŘ do pátku 31.5. 2013 18 hod ! 

Definitivní změny na poradě v klubovně hotelu Sport – vpravo od recepce: přehledy 

startů s vyznačenými změnami (pouze škrty u individ. startů) +přihlášky štafet  odevzdejte 

ŘP. O startech MB rozhodne ŘP podle počtu účastníků v disciplíně.  

Závodní kancelář : v hotelu Sport (nad zadním vchodem) včetně pracoviště pro řídící 

pracovníky.  

Šatny:  v přízemí tribuny zimního stadionu (vchod z atletického stadionu) , pořadatel 

nepřebírá záruku za odložené věci  

Občerstvení :  stánek s občerstvením na atletickém stadionu 

Zdravotní služba :  Ludmila Procházková -  stanoviště v prostoru za cílem na tribuně, za 

deště v posilovně. 

Parametry stadionu : dráha  400 m , šest drah na oválu, osm v rovince, povrch Polytan 

Rozcvičování :  mimo plochu stadionu, lesopark Hůrka 

Měření a vážení :  V posilovně v suterénu hotelu Sport od 10:00 do 10:45 hod.  

Poznámka: soutěž v hodu kladivem proběhne na škvárovém hřišti v Klatovech na 

Rozvoji (cca 2 km) 

Pořadatel zajistí dopravu, ved. družstev okamžitě po příjezdu odevzdají přehledy 

startů se změnami a kartičky ŘP !!!  Prioritně bude vyhotoven zápis pro kladivo. 

Odjezd na hřiště kladivo muži 10.30 hod. z parkoviště pod stadionem (u vchodu do 

zimního stadionu), kladivo ženy 11.45 hod. 

 

    Závěrečné ustanovení : Závodí se podle pravidel atletiky, soutěžního řádu vydaného 

ČAS pro  soutěže  družstev pro rok 2013 a tohoto rozpisu. Každý se účastní závodu na 

vlastní nebezpečí ! 

 

Časový pořad viz příloha 

 

Přejeme všem v Klatovech dobré výkony a hodně štěstí ! 

http://www.atletika.cz/
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Časový pořad 2. kola 

 
10.30 hodin                                               Odjezd kladivářů /M/ mimo areál stadionu 

 

11.00                                                          tyč Ž                                     oštěp Ž  

                                                                  dálka M                                 kladivo M 

11.15                100m Ž /R/ 

11.25                100m M /R/ 

11.35                800m Ž 

11.45                800m M                             Odjezd kladivářek /Ž/ mimo areál stadionu 

12.00               100m př. Ž                          výška M 

12.15               110m př. M                         dálka Ž                                  oštěp M 

                                                                                                                   kladivo Ž 

12.30               100m Ž /F/ 

12.40               100m M /F/ 

12.50               400m Ž 

13.00               400m M 

13.10               3.000m př. Ž 

13.30                                                             trojskok M                           koule M 

                                                                                                                   disk Ž 

13.40               3.000m př. M 

13.45                                                              výška Ž 

                                                                       tyč M 

14.05               400m př. Ž 

14.20               400m př. M 

14.35               200m Ž 

14.45               200m M                                 trojskok Ž                            koule Ž 

                                                                                                                    disk M 

14.55               1.500m Ž 

15.05               1.500m M 

15.15               4x400m Ž 

15.25               4x400m M 
 


