„Evropský pohár U17“
Český poháru mládeže 2018, memoriálu Karla Bártů
Mistrovství ČR U17

Pořadatel:

ČSMP a ASC Dukla

Datum:

Sobota a neděle, 19.-.20.5. 2018

Místo:

Praha - Juliska, atletický stadion OLYMP – Stromovka (pouze v sobotu)

Ředitel soutěže:

Lucie Grolichová

Hlavní rozhodčí:

Bohumil Hrudka 778 889 333

Technický delegát:
Kategorie a disciplíny: U17 - roč. 2002 - 2003 (200m plavání, Laser-run - 3x střelba + 2400m běh).
Sportovci se mohou účastnit závodu v rámci ČPM v kategorii, která odpovídá jejich věku nebo v nejbližší
starší.
Informace o sportovištích: plavání - 25m bazén, střelba v rámci Laser-run - laserová technologie, povrch
běžecké tratě – tartan (v sobotu) a kombinace tartanu, asfaltu a umělé trávy (v neděli).
Přihlášky: do soutěže jednotlivců provádí pověřený zástupce jednotlivých oddílů pomocí on-line aplikace
na http://portal.pentathlon.cz/ do 17.5.2018. Závodníka nelze přihlásit po uzavření on-line registrace.
Případné odhlášky pro závod jednotlivců je třeba oznámit hlavnímu rozhodčímu do 20:15 hod 18.5.2018.
Startovné: závodníci platí startovné ve výši: 150, - Kč za závod jednotlivců a 300, - Kč za závod štafet
(startovné za jednu štafetu). Jednotlivé oddíly zaplatí pořadateli startovné fakturou, dle přihlášených
závodníků v době ukončení on-line registrace.
Podmínky účasti: závodníci z oddílů registrovaných v ČSMP musí mít platné lékařské prohlídky (ne starší
jednoho roku), toto bude kontrolováno při přihlášení prostřednictvím on-line aplikace automaticky.
Pověřený zástupce jednotlivých oddílů aktualizuje platnosti lékařských prohlídek v on-line aplikaci
a oddíl odpovídá za její správnost. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případnou zdravotní újmu v
průběhu soutěže.

Ceny: pro první tři jsou připraveny věcné ceny.
Informace a výsledky: naleznete na www.pentathlon.cz.
Soutěží se dle pravidel Mezinárodní pětibojařské federace (UIPM) a národního svazu.

Časový rozpis:
Pátek – 18.5.2018
20:30 Technická porada závod jednotlivců – hotel Masarykova kolej (v případě neúčasti potvrďte účast
Vašeho závodníka na závodě hlavnímu rozhodčímu do 20:00)
Sobota – 19.5.2018 – Individuální soutěž:
PLAVÁNÍ (Juliska)
11:00 rozplavání

11:25 start plavání

LASER – RUN (atletický stadion OLYMP - Stromovka)
14:00 rozběhání dívky

14:20 start Laser – run dívky

14:50 rozběhání chlapci

15:10 start Laser – run chlapci

15:40 vyhlášení výsledků
20:30 Technická porada Mix - štafety – hotel Masarykova kolej
Neděle – 20.5.2018 – Závod Mix - štafety:
PLAVÁNÍ (Juliska)
9:30

rozplavání

9:55

start plavání

LASER – RUN (Juliska)
11:30 rozběhání

11:50 start Laser – run

12:20 vyhlášení výsledků

Informace a výsledky: naleznete na www.pentathlon.cz.

