
propozice:        Jarní pětka na dráze 2016

Dne: pá 22. dubna 2016

Místo: atletický stadion ASK Blansko

Ročník: 31.

Poháry: Okresní běžecká liga – Blansko

Délka hlavní tratě: 5.000 metrů

Povrch: Tartan

Popis trati: tartanový ovál, tretry povoleny

Další informace o závodě: časy budou měřeny elektronickou časomírou – čipy
On-line  registrace  i  registrace  na  místě  může  být
ukončena  dosažením  počtu  110  registrovaných  a
v 16.00  hod.  v den  konání  závodu  bez  ohledu  na
počet přihlášených.
On-line registrace na  www.oblblansko.cz do 21. 4.
2016 NUTNÁ.

Kategorie: Mladší žáci/žákyně – roč. 2003 – 2004
starší žáci/žákyně,  - roč. 2001 – 2002
J, M, MV1, MV2, MV3, Ž, ŽV

Čas prezentace: Žákovské kategorie - od 16.00 hod.
Závod na 5.000 metrů – od 16.30 hod.

Místo prezentace: Atletický stadion ASK Blansko, ul. Mlýnská

Čas startu: 16:20 hod. – 800 metrů – mladší žactvo
16:30 hod. – 1.600 metrů – starší žactvo
17.10 hod. – 5.000 metrů

Místo startu: stadion ASK Blansko

Startovné na místě: 100,- Kč

Odměny: dle možností pořadatele

Mužský rekord: 15:22, Jan Kohut (2012)

Ženský rekord: 18:18, Milada Barešová (2012)

Poslední vítěz muži: Tomáš Steiner, Vyškov

Poslední vítěz ženy: Milada Barešová, Kunštát

Webové stránky:

Kontakt: Vladimír Matěna, e-mail: petkaBK@seznam.cz

mailto:petkaBK@seznam.cz
http://www.oblblansko.cz/


                                                                     

Název:  Jarní pětka na dráze                                        31. ročník 

Datum: pátek 22.dubna 2016

Délka: 800m / 1600m / 5.000 m
Čas startu: 16:20 / 16:30 / 17:10 / 17:45* (*tento čas neuvádět v letáku)

Čas a místo prezentace: žáci a žákyně 16:00 / 16:30 
atletický stadion ASK Blanko, Mlýnská ul. 

Místo startu: cílová rovinka / značka 3000 resp. dráha č. 4 značka 350m  
Místo cíle:     cílová rovinka

Startovné: žáci a žákyně zdarma, junioři a dospělí 100,- Kč

Kategorie: 
800m mladší žáci 2003-2004 a mladší
800m mladší žákyně 2003-2004 a mladší
1600m starší žáci 2001-2002
1600m starší žákyně 2001-2002
5000m dle OBL: J, M, MV1, MV2, MV3, Ž, ŽV, ŽV2

Odměny: jen pro dětské kategorie (medaile, diplomy), ostatní kat. dle možností poř. 

Popis tratě: V kategoriích dospělých je závod rozdělen do 4 rozběhů. Souběžně se 
poběží vždy dva rozběhy v drahách č. 1 a č. 4. 

Pravidla: 
atletická pravidla, polyuretanová dráha, tretry povoleny, 
elektronická časomíra, on-line registrace do 21.4.2016 nutná
On-line registrace i registrace na místě může být ukončena dosažením počtu 110
registrovaných  a  v den  konání  závodu  v 16:00  hod.  bez  ohledu  na  počet
přihlášených.
Místo prezentace: vstupní hala v budově ASK

Rozdělení do rozběhů dle kvalifikačních časů:
Kvalifikační časy pro rychlé rozběhy orientačně 18:30 min a 20:00 min, 
přidělené startovní číslo a rozdělení do rozběhů bude zasláno mailem v den závodu. 
V případě volné kapacity startují nenahlášení příchozí v dráze č. 4.
Každý závodník se smí účastnit pouze jednoho rozběhu

Další: 
zajištěn iontový nápoj po závodě, banány, tatranka, on-line výsledky, šatny, sprchy a 
toalety jsou k dispozici v budově ASK, místo na odložení věcí pouze na tribuně 
stadionu

Ředitel závodu: Vladimír Matěna
Kontakt na pořadatele: petkaBK@seznam.cz


