Zlatá tretra Ostrava - národní program
Pořadatel
Technicky zajišťuje atletický klub SSK Vítkovice¸ z.s.
Datum
31.05.2022
Místo
Ostrava - Vítkovice (Městský stadion, Závodní 2891/86)
Vedoucí činovníci
Technický delegát

Augustin Šulc

Ředitel závodu

Oldřich Zvolánek

Hlavní rozhodčí

Mgr. Aleš Novotný

Technický ředitel

Dalibor Vlk

Hlasatel

Augustin Šulc

Časomíru zajišťuje

OnLine System s.r.o.

Výsledky zpracoval

OnLine System s.r.o.

Startují
Muži
Junioři
Ženy

1932-2006
2003-2004
1932-2006

Startují pouze závodníci, kteří byli řádně přihlášeni a vybráni pořadatelem. Výběr bude zveřejněn na
oficiálních stránkách ČAS (www.atletika.cz) v pátek 27.5.2022.
Soutěže
Junioři
Muži
Ženy

110 m př.
100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př.
100 m, 800 m, 1500 m, koule 4kg

Technická ustanovení
Prezentace proběhne 31.5.2022 10,00 - 12,00 hod. u vchodu na Městský stadion.
Měřící zařízení
Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera:
ANO
Větroměr běhy:
ANO
Větroměr dálka:
NE
Startovné
STARTOVNÉ: 200 KČ za každý start závodníka se hradí na místě prezentace v den závodu
Přihlášky
Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od pondělí 16.5.2022 do
středy 25.5.2022 do 20,00 hod.
Startovní čísla
Výdej startovních čísel bude v den závodu v úterý 31.5.2022 10-12 hod. v prostoru prezentace.
Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž
rozcvičovat se lze na vedlejším rozcvičovacím stadionu.
Svolavatelna
Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně. Po provedené
prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného
sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.

Čas ukončení prezentace 20min. před zahájenímdisciplíny.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na rozcvičovacím stadionu.
Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou
zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.
Doping
Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem
vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v prostorách hlavní tribuny.
Zdravotní služba
Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.
Časový pořad
úterý, 31.5.2022
Čas

Disciplíny

14:00

110 m př. Jři

14:07

110 m př. M

14:12

800 m Ž

14:18

800 m M Běh 1

14:25

800 m M Běh 2

14:33

400 m př. M

14:38

1500 m Ž

14:45

1500 m M

14:52

100 m Ž Běh 1

14:56

100 m Ž Běh 2

15:00

100 m M Běh 1

15:06

100 m M Běh 2

15:14

400 m M

koule 4kg Ž

Další informace
V bězích označených "B" mají přednost startu závodníci, kteří nebyli vybráni do hlavního programu nebo
naopak mohou být doplněni do hlavního programu ZT.
Ubytování pořadatel nezajišťuje.

