Duhové atletické závody
Pořadatel
Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Líbeznice¸ z.s.
Datum
04.10.2020
Místo
Líbeznice (Areál Duhovka, jako součást ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Mělnická ulice)
Vedoucí činovníci
Vedoucí projektu

Ing. Lenka Zatylnyjová

Časomíru zajišťuje

APACHI s.r.o.

Výsledky zpracoval

Atletika Líbeznice
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Víceboj:
Mini-přípravka - ročník 2014 - sprint 60m, hod raketkou, skok z místa
Mini - přípravka - ročníky - 2013, 2012, 2011 - sprint 60m, hod raketkou, skok do dálky (měření z místa
odrazu), běh 200m
Přípravka - ročníky 2010, 2009 - sprint 60m, hod raketkou, skok do dálky (měření z místa odrazu), běh
200m
Mladší žactvo, starší žactvo - sprint 60m, vrh koulí, skok do dálky (měření od prkna), běh 200m
Dorost - mimo vyhlašování vícebojů - pouze skok do dálky (měření od prkna)

Eletkronická časomíra - pro běhy 60m a 200m
Větroměr - pro skoky a běhy od kategorie mladšího žactva výše

Vyhlašování u mini-přípravek a přípravek za jednotlivé ročníky, zvlášť hoši a dívky
Vyhrašování u žactva - mladší žákyně, mladší žáci, starší žákyně, starší žáci

Soutěže

Měřící zařízení
Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera:
ANO
Větroměr běhy:
ANO
Větroměr dálka:
ANO
Závodní kancelář
Závodní kancelář je otevřena 4.10.2020 v areálu od 8.45
Startovné
Startovné 100 Kč za víceboj
Přihlášky
Jedná se uzavřené oddílové závody, případně pouze pro individuálně pozvané oddíly, přihlášky se podávají
elektronicky na www.atletika-libeznice.cz do 2.10.2020 do 18 hodin.
Na závody je možné pouze elektronické přihlašování

Další informace
Závody jsou rozdělené na 2 části - dopolední a odpolední.
Dopoledne závodí ročníky 2011 - 2014, začátek 9.30, registrace od 8.45 do 9.15
Odoledne závodí ročníky 2010 a starší - začátek bude upřesněn v propozicích do 30.9.2020

