
 

 

         
 

ASK Slavia Praha 
 

ve spolupráci 
 

s Magistrátem hlavního města Prahy a Úřadem městské části Praha 10 
 

pořádá v pondělí 5. května 2014 
 

3. veřejné závody přípravek 
 
Místo   Atletický stadion SK Slavia Praha - Eden, Vladivostocká 10, Praha 10. 
 
Účastníci  Nejmladší žákyně a žáci     - ročník narození 2003 až 2005, 

mini žákyně a žáci (někdy označováni jako elévové) - ročník narození 2006 až 2008 

z atletických klubů a oddílů. 
 
Zápisné Je stanoveno na 30 Kč za jednu disciplínu a platí se nejpozději 60 minut před 

zahájením příslušné disciplíny v závodní kanceláři, která bude otevřena  
od 14:00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha. 

 
Disciplíny   60 m, 600/800 m, dálka, kriket. 
 
Omezení startu Závodníci startují maximálně ve dvou disciplínách. 
 
Přihlášky Zasílají se nejpozději v pátek 2. května 2014 do 18:00 hodin e-mailem na adresu 

katerina.turkova@seznam.cz. Přihlášky podané později nebo jiným způsobem 
nebudou přijímány!!! 

 
Na závodech bude elektrická časomíra, výsledky budou zpracovány programem Atletická kancelář. 
 
Odměny zajistí ASK Slavia Praha ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Úřadem městské 
části Praha 10. 
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Časový pořad 
 

15:15 300 m překážek - vložený závod pro dorostenky, ročník narození 1997 a 1998 

15:30 300 m překážek - vložený závod pro dorostence, ročník narození 1997 a 1998 

 Nejmladší žákyně Nejmladší žáci Mini žákyně Mini žáci 
 ročník narození ročník narození ročník narození ročník narození 

 2003 až 2005 2003 až 2005 2006 až 2008 2006 až 2008 

16:00 60 m Dálka Dálka Kriket 

16:30 Kriket   60 m 

17:00 
 

 60 m  

17:15 Dálka 
 

Kriket Dálka 

17:30  60 m   

17:45  Kriket   

18:00   600 m  

18:15    600 m 

18:30 800 m    

18:45  800 m   

19:15 Vyhlášení 

 
Časový pořad bude upravován podle počtu závodníků přihlášených na jednotlivé disciplíny!!! 

 
Závodníci mohou používat tretry s hřeby o délce maximálně 9 mm!!! 

 
Důrazně žádáme rodiče a další rodinné příslušníky závodníků, 

aby v průběhu závodů nevstupovali na závodní plochu atletického stadionu SK Slavia Praha!!! 
 
Ing. Josef Šrámek               Štěpán Pobuda 
předseda ASK Slavia Praha                ředitel závodů 

 


