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Pořadatel Sportovní a kondiční klub Kladno, z.s.

Organizátor

Ředitel závodu Šárka Pinďáková

Hlavní rozhodčí Otta Nový

Pravidla Dle pravidel atletiky, bodovací tabulky ČASPV Kladno

Oprávnění ke startu

Závod je určen pouze pro neregistrované závodníky v ČAS,  především pro širokou veřejnost 

bez registrace v atletickém klubu.

Startovné 100,- Kč / 1 závodníka na celý závod (víceboj) v jedné kategorii. Platba v hotovosti na místě.

Registrace

Písemnou přihláškou vyplněnou na místě, uzávěrka přihlášek 30 minut před startem 

jednotlivých kategorií.

Místo závodu Atletický stadion Kladno - Sletiště. Tartanový povrch, ovál 400 m.

Vyloučení odpovědnosti

Pořadatel ani organizátoři nepřebírají odpovědnost za zranění, tělesnou ani jinou újmu, ani za 

věcné škody na majetku zúčastněných osob. Všichni účastníci startují na vlastní odpovědnost.

Trénink - vstup na plochu, 

zázemí

Na dráze není možný volný trénink, před zahájením závodu proběhne společná rozcvička. Vstup 

na plochu závodiště je povolen pouze závodníkům v průběhu jejich závodu a organizátorům. 

Ostatní osoby mají vstup  na plochu zakázaný. Pro doprovázející osoby a diváky je k dispozici 

zastřešená tribuna. K dispozici je veřejné WC v areálu (zpoplatněné).

Hodnocení soutěže

Závod se hodnotí jako víceboj. Vítězem celého víceboje se stává závodník s největším bodovým 

součtem jednotlivých disciplín. V případě shody bodů je vítězem ten, který se umístil lépe na 

nejkratší běžecké trati. Měření časů elektronickou časomírou.

Protesty

Protest lze podat písemně na místě hlavnímu rozhodčímu, do 10 minut od zveřejnění výsledků 

jednotlivých závodů. Poplatek za podání protestu je 500,- Kč. Poplatek se vrátí v případě, že 

bude protest uznán oprávněným.

Kategorie a závodní tratě Předškolní dívky, chlapci           2015 a mladší        30m, dálka z místa, míček, 300m

Žáci a Žákyně D      5-6 let        2013-2014            60m, dálka, míček, 300m

Žáci a Žákyně C      7-8 let        2011-2012            60m, dálka, míček, 400m

Žáci a Žákyně B      9-10 let      2009-2010            60m, dálka, míček, 1000m

Žáci a Žákyně A      11-12 let    2007-2008            60m, dálka, míček, 1000m

ostatní - volná kategorie (muži, ženy)                     60m, dálka, míček, 1000m

U kategorií C + D je skok daleký měřen z místa odrazu.

Další podmínky závodu
Pořadatel závodu si vyhrazuje právo nedodržet časový pořad a případně spojovat starty 

jednotlivých kategorí, nebo rozdělovat jednu kategorii na více rozběhů podle počtu startujících. 

Pořadatel závodu si vyhrazuje právo zrušit závod z důvodu velmi nepříznivého počasí. Běžný 

déšť nebude důvodem ke zrušení závodu.

Zvodníci kategorií C + D se mohou dobrovolně zúčastnit běhu na 1000 m a splnit tak disciplínu 

započítávanou do plnění Odznaku všestrannosti. 

GDPR Každý účastník podáním písemné přihlášky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v 

rozsahu nezbytně nutném pro uspořádání závodů. Správcem a zpracovatelem osobních údajů 

je pořadatel závodu. 


