SDH Kozlovice ve spolupráci s KSH ČMS MSK
si vás dovoluje pozvat na 2. ročník

CYP CUP

který je součástí závěrečného kola Českého poháru Velkopopovického kozla v běhu na 100m s překážkami

SOBOTA 14. 9. 2013
AREÁL HZS MSK Ostrava – Martinov
soutěžní program:
9.15 – 9.45 trénink žen a dorostenek
do 9.30 prezentace závodnic
10.00 – 12.00 rozběhy 2 základních kol – ženy + dorostenky
nejlepších 16 závodnic postupuje do vyřazovacího pavouka.
do 11.00 prezentace dorostenců + mužů
12.00 – 12.15 úprava dráhy pro běh dorostenců
12.15 – 12.35 trénink dorostenci
12.45 – 13.15 rozběhy dorostenci
13.15 – 13.45 trénink muži
13.45 - 16.00 rozběhy 2 základních kol – muži
nejlepších 16 závodníků postupuje do vyřazovacího pavouka.
ČASY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ BUDOU UPRAVOVÁNY DLE AKTUÁLNÍ SITUACE A POČTU
ZÁVODNÍKŮ
NÁSLEDUJE VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁVODU
A CELKOVÉ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ČPVK ZA ROK 2013!!!!
CELOU AKCI BUDE ŽIVĚ VYSÍLAT INTERNETOVÁ TELEVIZE WWW.FIRETV.CZ
Další info:
Dráha: 4 dráhy, umělý povrch POLYTAN, překážky s umělým povrchem, startovní bloky,
!!! Tretry povoleny, hroty max. 6 mm !!!
Časomíra: splňuje podmínky pro uznání národního rekordu
Provedení: dle pravidel PS
Při podání protestu závodník složí kauci 200, Kč, která v případě zamítnutí propadá.
Systém soutěže: soutěž proběhne ve dvou pokusech 16 nejlepších se utká vyřazovacím způsobem o
ceny.
Pro přidělení bodů do Českého poháru je rozhodující výsledková listina po dvou základních kolech
Pořadatel si vyhrazuje právo změny v programu.
Startovné 50 Kč za závodníka, platí se při prezentaci
Závodníci z ČR jsou kryti pojištěním SH ČMS při dodržení všech pravidel
Stravování
Ve sportovním areálu bude možnost bohatého občerstvení
WC
V areálu k dispozici
Zdravotní služba
Je zajištěna pořadatelem
Přihlášky je nutno zaslat přes on-line přihlášky na stránkách www.stovky.cz
Nejpozději do 12. 9. 2013

Kontaktní osoba
Pavel Krpec
Kozlovice 692
739 47
tel: 732 971447
e- mail: diuf@seznam.cz
GPS souřadnice soutěže: 49°50'35.960"N, 18°10'58.897"E
foto areálu:

