


  Atletika Písek, z.s. U Papírny 329, 397 01 Písek  


2.kolo  KP družstev mužů, žen a mladšího žactva,
Písek  4.června 2017


Pořadatel		:  	z pověření JČ KAS pořádá Atletika Písek, z. s.
Místo konání 		:      	Městský atletický stadion v Písku,  U Papírny 329 
Datum konání		:        	neděle 4. června 2017 od 10,00 hodin
Ředitel závodů 	:      	Putschögl Jaroslav, Atletika Písek, z. s.
Hlavní rozhodčí 	:     	
Řídící pracovníci	:   	Tipka Václav  - muži a ženy, tel. 387422953, 728645620,
				E-mail: václav.tipka@seznam.cz 
                                             Váňová Bohuslava mladší žactvo, tel. 723457807, 
				E-mail: bohumohu@seznam.cz 

Přihlášky :  předběžnou přihlášku (kromě štafet) podávají atletické oddíly přes AK na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz)  nejpozději do pátku 2.6.2017 do 20.00 hodin. 

Závodní kancelář bude otevřena od 8,45 hodin, oddíly do 9,15 hodin v závodní kanceláři odevzdají definitivní přihlášku (pouze škrty nepřítomných závodníků, dohlášky ani jiné změny nejsou přípustné).

Schůzka rozhodčích bude v neděli 4.6.2017 na žluté tribunce v 9,15 hodin!


Disciplíny 2.kola KPD v Písku

	Muži
	100 m, 200 m, 800 m,  5000 m, 400 m př.:, výška, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, 		       	4x400 (12)	

	Ženy
	100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 400 m př.:, výška, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, (11) 		           	
	Mladší žáci
	60 m, 150 m, 1000 m, 60 m př., výška, dálka, koule, oštěp, 4x200 m (9)
	
	Mladší žákyně
	60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., výška, dálka, koule, oštěp, 4x200 m (9)
	
	
Poznámka
	Disciplína označená  (5000 m mužů) je současně krajským přeborem jednotlivců.

	
	













Časový pořad 
10.00	400 m př. M		dálka žci	výška Ž	oštěp M	koule žně	disk Ž 
10.10	400 m př. Ž
10.25	60 m př. žci
10.40	60 m př. Žně
10,50						výška M
11.00	100 m M		dálka žně		            oštěp Ž		koule žci	disk M
11.10	100 m Ž		
11.25	60 m žci
11.40	60 m žně           			výška žci		
12.00	1000 m žci		dálka M	                 	oštěp žně	koule Ž
12.10 	600 m žně		
12.20	800 m M		
12.30	800 m Ž
12.40	150 m žci				výška žně
12.50	150 žně		dálka Ž			oštěp žci	koule M
13.05	200 m M	
13.15	200 m Ž		
13.25	4x200 m žci							
13.35	4x200 m žně		trojskok M		
13.45	5000 m M		
14.00				trojskok Ž
14.10	3000 m Ž			
14.30	4x400 m M




