
SK  Přerov  -  oddíl  atletiky 

 
Vás zve na 

 
 
 

5. ročník 
 

Jarního běhu  
 

 

který je zároveň 

součástí Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje a  

9.ročníku Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje 
 (nejml.přípravky, přípravky, ml.žactvo, st.žactvo, dorost) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

PŘEROV   -   28.3.2015  
 

 



Pořadatel : SK Přerov, oddíl atletiky 
 

Datum : Sobota 28.března 2015  
 

Místo :  Přerov, stadion SK Přerov, Alšova ulice 
 

Šatny :  V budově na stadioně, slouží jen k převlečení, pořadatel neručí za 
případné ztráty. 

 

Přihlášky : Pro kategorie dětí (ročníky 1998-2007) si vysílající složka nebo klub 
připraví pro každého svého přihlašovaného závodníka již řádně 
vyplněné papírové identifikační číslo (přiložený vzor) včetně 
zapínacích špendlíků. 

  Pro kategorie mužů a žen přihlášky posílejte emailem do 26.3.2015 
příjmení, jméno, celé datum narození rok/měsíc/den, název oddílu 
na konice01@seznam.cz 

 

Prezentace:  Proběhne v závodní kanceláři od 9:00 hodin – nejpozději 30 min. 
před startem příslušné kategorie. 

 

Startovné :  Muži a ženy 50,- Kč za závodníka. Všichni startují na vlastní náklady. 
 

Trať:  Umělohmotný a travnatý povrch pro kategorie žactva – lze použít 
tretry. Od dorosteneckých kategorií i asfalt či beton, není možno 
použít tretry. 

 

Ceny:   Závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom, medaili a drobné 
věcné ceny. 

 

Lékařská prohlídka:  Zodpovídá vysílající složka. Každý startuje na vlastní nebezpečí. 
 

Výsledky : Vyhlášení výsledků proběhne v průběhu závodů. Všechny 
zúčastněné oddíly a kluby dostanou kompletní výsledky e-mailem. 
Výsledky budou dále zveřejněny na webových stránkách SK Přerov, 
atletika.cz, VC, beh.cz a dalších. 

 

Ředitel závodu: Bc. Jan Koňařík  

Hl.rozhodčí: Ing. Václav Klvaňa  
 

Časový pořad – orientační 
Nejmladší dívky ročník 06-07 400 m   9:30  BPMOK 
Nejmladší hoši ročník 06-07 400 m    9:35  BPMOK 

 
Přípravka-dívky ročník 04-05 700 m   9:40   BPMOK   
Přípravka-hoši ročník 04-05 700 m    9:45  BPMOK 

 
Mladší žákyně ročník 02-03 1100 m   9:55   BPMOK 
Mladší žáci ročník 02-03 1100 m  10:05  BPMOK 

 
Starší žákyně ročník 00-01 1400 m 10:15  BPMOK 
Starší žáci ročník 00-01 1400 m 10:25  BPMOK 
 
Dorostenky ročník 98-99 3800 m 10:35  BPMOK 
Dorostenci ročník 98-99 3800 m 10:35  BPMOK 
 
Ženy F,G,H ročník 97-starší 9000 m 11:30  
Muži A,B,C,D,E ročník 97-starší 9000 m 11:30  

mailto:konice01@seznam.cz


Sponzoři atletického oddílu SK Přerov v roce 2015 

 

 


