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R O Z P I S 
otevřeného okresního přeboru v atletickém víceboji pro rok 2015 

A. Všeobecná ustanovení : 
1. Datum konání      : 10. 5. 2015 
2. Pořadatel                            : RC Mělník a ASPV Veltrusy 
3. Místo konání                      : Základní škola Veltrusy, Opletalova 493  
4. Prezence    : 8:00 - 8:30 hod 
5. Zahájení            : v 9:00 hod 
6. Ředitel závodů    : Marie Pokorná 
7. Hlavní RO   : Martina Voláková  
8. Rozhodčí   : zajistí RC Mělník 
9. Počtářská komise  : Hana Koldinská 
10.  Zdravotní zajištění : v místě 
11. Cestovné   : hradí vysílající složka 
12. Startovné   : 10,-Kč za člena ČASPV, ostatní 20,-Kč 
 
B.Technická ustanovení : 
1. Předpis   : závodí se podle pravidel atletiky a boduje se podle tabulek vydaných 
      ČASPV r. 2004 
2. Rozsah závodů  : hodnotí se soutěž jednotlivců 
 
3. Kategorie   :  nejmladší děti    r.nar.2010 a mladší  - 20m, kriket, dálka 

   předžáci               r.nar. 2009-2008  - 50m, kriket, dálka, 180 m 
                                                  ml. žáci a žákyně I.    r.nar. 2007-2006      - 50m, kriket, dálka, 400 m 
       ml. žáci a žákyně II.   r.nar. 2005-2004     - 50m, kriket, dálka, 400 m 
       st. žáci a žákyně III.   r.nar. 2003-2002      - 60m, granát, dálka, 800 m 
                                                  st. žáci IV.                  r.nar. 2001-2000      - 60m, granát, dálka, 800 m 
       dorostenky V.    r.nar.  1999-1997 - 100m, granát, dálka, 1000m 
       dorostenci V.    r.nar.  1999-1997   - 100m, granát, dálka, 1500m 
       ženy VI.     r.nar.  1996 a starší - 100m, granát, dálka, 1000m 
       muži  VI.     r.nar.  1996 a starší - 100m, granát, dálka, 1500m 
 
4. Účast   : závodníci nesmí být registrování v atletických odd. ČAS  
5. Lékařské prohlídky  : závodníci startují na vlastní nebezpečí, každý účastník je povinen mít  
                                                 s sebou zdravotní průkaz pojištěnce,       
6. Přihlášky   : TJ zašlou přihlášky (jméno, kategorie) nejpozději do 9. 5. 2015  
                                                  na e-mail aspv@veltrusy.cz 
7. Protesty   : lze podat do 10 min. po skončení závodů s vkladem 50,-Kč, který  
      při zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele 
7. Ceny   : první tři v kategorii obdrží diplomy         
9. Pojištění                             : závodníci jsou pojištěni v rámci platné pojistné smlouvy mezi  
                                                 ČASPV  a pojišťovnou VZP, č. smlouvy 1310000010 
10. Soutěž dospělých : prezence a soutěž dospělých proběhne po skončení závodu dětských  

kategorií 
 
                         
                                                                                       Marie Pokorná 
                                                      předseda RC Mělník 


