
JIRKOVSKÁ ATLETICKÁ LIGA 2014
atletický závod pro veřejnost

Závod je veřejný, určen pro každého, včetně neregistrovaných sportovců.  Přihlásit  
se mohou jednotlivci, reprezentanti škol i organizací.

Závod probíhá formou čtyřboje, výkon v každé disciplíně je bodován podle  
atletických tabulek.

Pořadatel:  Dům v Krušných horách o.s.- atletika Jirkov 
                                                   a  
                                           město Jirkov

Místo:  hřiště s umělými povrchy u 4.ZŠ Jirkov, Krušnohorská ul.

Termín:  1. kolo – pátek 9.5.2014, od 15.30 hodin
2. kolo – pátek 16.5.2014, od 15.30 hodin
3. kolo – pátek 23.5.2014, od 15.30 hodin
4. kolo – pátek 30.5.2014, od 15.30 hodin

Disciplíny:  1. kolo – sprint 60 m (jeden rozběh, ruční měření)
2. kolo – skok daleký (tři pokusy)
3. kolo – hod – 2008 až 1999 hod míčkem, 1998 a starší hod granátem (tři pokusy)
4. kolo – běh – 2008 až 2004 - 400 m, 2003 až 1999 - 800 m, 1998 a starší - 1500 m
               (jeden rozběh)
Disciplíny (kolo 1.,2., a 3.) mohou být v jednotlivých kolech kombinovány podle 
rozhodnutí pořadatele s ohledem na časový průběh závodů. Účast v disciplínách nelze 
opakovat. Hodnocení disciplín podle pravidel atletiky.

Věkové kategorie:  chlapci / dívky                     muži / ženy
A 2008 – 2006                   1. 1995 - 1980
B 2005 – 2004                   2. 1979 - 1964
C 2003 – 2001                   3. 1963 a starší
D 2000 – 1999
E 1998 - 1996
Zvlášť jsou hodnoceny v kategoriích dívky / chlapci  a  ženy / muži.

Start závodu:  každé kolo vždy v 15.30 hodin od nejmladší věkové kategorie        

Přihlášky a prezence:  přihlášky e-mailem (martinhajevsky@seznam.cz), případně na místě na
                                       našem formuláři -  formulář ke stažení na www.s-aktivity.cz ,
                                       prezence v den závodu od 15.00 do 15.30 hodin na hřišti



Poznámka:  pořadatel může požadovat doklad prokazující věk závodníka
                     děti mladší 15-ti let musí mít doprovod dospělou osobou (rodič, učitel, trenér)

Vyhodnocení a vyhlášení výsledků: - rozhodující je součet bodů dosažený ve všech čtyřech
  disciplínách – každý závodník se musí zúčastnit všech
  disciplín
- proběhne bezprostředně po ukončení 4. kola,
- v každé kategorii budou oceněni tři nejlepší závodníci

Startovné pro účast v seriálu závodů (4 disciplíny):   50,-Kč
                    

Podáním přihlášky účastník, nebo jeho zákonný zástupce bere na vědomí rizika 
spojená  s  provozováním  pohybových  aktivit  a  účastí  v  závodě.  Pořadatel 
doporučuje každému účastníkovi konzultovat účast v závodě se svým lékařem. 
Účastníci  závodu  souhlasí  se  zpracováním  poskytnutých  osobních  údajů  a 
zveřejněním výsledků na webových stránkách pořadatele.

V Jirkově 15.2.2014                                   

                                                                                                Mgr. Martin Hájevský
                                                                                                      ředitel závodu


