Soutěžní komise

Zpravodaj č. 5 řídícího soutěže
Název závodů: FINÁLE KPD mladšího žactva

Pořadatel: AK Bílina

Datum konání: 21.9.2022

Místo konání: Bílina

Použití certifikovaných zařízení
a)
b)
c)
d)

časomíra:
Swiss Timing, (AK Bílina, VČ: 274909)
větroměr běhy:
Swiss Timng, (AK Bílina, VČ: 18080021)
větroměr skoky
Omega, (AK Bílina, VČ: 18170018)
vážení a měření náčiní: ano

Počty účastníků:
Třetího kola se zúčastnilo 6 družstev mladšího žactva a 6 družstev mladších žákyň. Celkem startovalo 192 atletů,
z toho 85 kluků a 107 děvčat.
Tabulka finákového kola
Žáci

Žákyně

1.

AK Bílina

233

1.

USK PROVOD Ústí n/L.

183

2.

USK PROVOD Ústí n/L.

131

2.

TJ VTŽ CHOMUTOV

176,50

3.

Atletický klub Krupka

111

3.

AK Slovan Duchcov

134

4.

TJ VTŽ CHOMUTOV

86

4.

ASK Lovosice

99,50

5.

Athletic Club Ústí n/L.

50

5.

AK Most

67

6.

ASK Lovosice

46,50

6.

Athletic Club Ústí n/L.

8

Poznámky k závodu:
-

-

Závody proběhly za chladného ale stálého počasí počasí a v přátelské atmosféře,
Organizačně byly závody zajištěny bez připomínek, poděkování patří ředitelce závodů Alexandře Adlerové,
hlavnímu rozhodčímu Rudolfu trubačovi, všem vrchníkům a pomocným rohodčím a také technické četě,
vše bylo zajištěno v dostatečném počtu spolehlivě,
Byly povoleny starty mimo soutěž ml. žákyním Lovosic a USK Provod (větší počet dětí na soupisce),
Zdravotní služba přítomna,
Práce rozhodčích s malou připomínkou – chyba při zapsání výkonu v hodu oštěpem mladších žáků,
opraveno na místě po intervenci trenéra TJ VTŽ Chomutov,
Závodní kancelář pracovala spolehlivě, výsledky zapisovány ihned po skončení disciplíny a průběžně
vyvěšovány. Hlasatel ohlašoval výsledky jednotlivých dsiciplín a bodové stavy včetně průběžného pořadí,
Ihned po skončení závodů byly k dispozici kompletní výsledky a bylo provedeno slavnostní vyhlášení
s předáním medailí a phárů vítězným družstvům,
Vítězům a medailistům blahopřeji,
Po skončení závodů nebyloý ze strany vedoucích družstev přijato žádné připomínky k výsledkům nebo
samotnému průběhu závodů,
Dotazy a připomínky k závodům a výsledkům zasílejte na email nebo telefonicky.

Datum:

Zpracoval (funkce):

22.9.2022

Pavel Duffek
603155339
duffino.pavel@seznam.cz
řídící soutěže mladšího žactva

