SPORTOVNÍ UTKÁNÍ ZEMÍ MLÁDEŽ U16 // ŽITAVA, 31. SRPNA 2019

Stand 13.07.2019

Organizátor ................................................ Leichtathletik-Verband Sachsen
Pořadatel .................... HSG Turbine Zittau e. V., Abteilung Leichtathletik
Patron ................................................primátor Thomas Zenker, Žitava
Zástupce LVS ............................................................ Jörg Fernbach, Arnsdorf
Ředitel ............................................................... Jens Schoening, Žitava
Ředitel projektů ....................................................... Ralph-Dieter Michel, Zittau
Ředitel závodů ..................................................................... Jan Burgold, Berlín
Jury ....................................................... jeden zástupce na družstvo
Hlavní rozhodčí ..................................................................... Karin Adler, Žitava
Vedoucí závodní kanceláře ............................................................... Simone Geißler, Žitava
Koordinátor vyhlášení vítězů ...................................................................... Jörg Gullus, Žitava
Úprava sportovišť .................. HSG Turbine Zittau/Odbor školství a sportu, Žitava

 TERMÍN
Sobota, 31.08.2019
 MÍSTO
Žitava, Weinauparkstadion - Tribünenallee
 ČAS
11.00 - 15.00 hod
 OBJEKT
8 běžeckých drah, 8 sprinterských drah
(umělý povrch – délka hřebů 6 mm)
 PŘIHLÁŠKY
Mailem nejpozději do 24.08.2019
 REGISTRAČNÍ ADRESA
Leichtathletik-Verband Sachsen e. V.
BCC-Geschäftshaus/Europark
Schulstraße 38
09125 Chemnitz
Tel. 0371 511850
Fax. 0371 5614446
Email. lvsachsen@t-online.de
 DISCIPLÍNY
Starší žáci U16 | ročník 2004/2005:
100m, 300m, 800m, 3000m, 80m př., 300m př., chůze
3000m, výška, tyčka, dálka, koule (4 kg), disk (1 kg),
kladivo (4 kg), oštěp (600 g), švédská štafeta
(100‐200‐300‐400m)
Starší žákyně U16 | ročník 2004/2005:
100m, 300m, 800m, 2000m, 80m př., 300m př., chůze
3000m, výška, tyčka, dálka, koule (3 kg), disk (1 kg),
kladivo (3 kg), oštěp (500 g), švédská štafeta
(100‐200‐300‐400m)

 OMEZENÍ STARTU
V každé disciplíně startují za družstvo 2
závodníci/závodnice. Jeden závodník/jedna závodnice
smí startovat maximálně ve dvou disciplínách a ve
štafetě.
 BODOVÁNÍ
Jednotlivé disciplíny: 8-7-6-5-4-3-2-1 bodů
Štafetový běh: 8-6-4-2 bodů
Bez platného pokusu a diskvalifikace: 0 bodů.
 TELEFON
Pro nouzové případy (např. dopravní zácpa při příjezdu
atd.) je k dispozici následující tel. číslo:
+49 160 92381692.
 TECHNICKÁ PORADA
V 10.30 hod se koná technická porada vedoucích
družstev v sociální budově v místnosti 1.19.
 REGISTRAČNÍ KANCELÁŘ / STARTOVNÍ LISTINY
Výdej startovních listin se startovními čísly závodníků
se koná v místnosti 1.19 v sociální budově. Kancelář je
otevřena od 9.30 hod.
Prosíme porovnejte před zahájením závodu vytištěný
seznam závodníků s přihláškou a případné změny
oznamte v závodní kanceláři (věž rozhodčích vlevo
dole).
Prosíme vždy uveďte startovní číslo podle závodního
programu.
 ŠTAFETY
Účast v soutěžích štafet musíte potvrdit odevzdáním
seznamu štafet v závodní kanceláři nejpozději 60
minut před časem startu, který je uveden v časovém
plánu.

 VÝZVA / HLASATELNA (CALLROOM)
Závodníci se shromáždí 15 minut (skok o tyči 30 minut)
před zahájením závodu u hlasatelny (callroomu), u
sociální budovy v prostoru před stadionem, a příslušní
rozhodčí je odvedou k odpovídajícímu závodnímu
sportovišti.
 STARTOVNÍ ČÍSLA
Startovní číslo je třeba nosit viditelně připevněné v
plné velikosti na prsou, u výšky a dálky na prsou nebo
zádech. Přidělené startovní číslo je závazné.
 PŘÍPRAVA NA ZÁVOD
K přípravě na závod slouží park Weinaupark a
pomocné plochy mimo stadion. U skoků a hodů každý
závodník má 2 zkušební pokusy.
 NÁČINÍ
Kromě štafetových kolíků a skokanských tyčí
připravuje náčiní pořadatel.
Použití vlastního náčiní je možné po předchozím
přezkoušení. Je třeba ho odevzdat 30 minut před
zahájením příslušné disciplíny ke kontrole a odsud je
dopraveno na sportoviště.
 HŘEBY
Pro všechny běžecké a skokanské závody a hod
oštěpem jsou povoleny pouze tretry s délkou hřebů do
6 mm.
 ZÁKLADNÍ VÝŠKY VE SKOKU VYSOKÉM
Skok vysoký
SŽCI U16 1,45 m – 1,70 m po 5 cm, dále po 3 cm
SŽKY U16 1,35 m – 1,55 m po 5 cm, dále po 3 cm
Skok o tyči
SŽCI U16 1,80 m – 2,80 m po 20 cm, dále po 10 cm
SŽKY U16 1,80 m – 2,20 m po 20 cm, dále po 10 cm
 VZDÁLENOST PŘEKÁŽEK / VÝŠKA PŘEKÁŽEK
80 m překážek
kategorie počet výška
náběh mezera doběh
SŽCI U16
7 0,838m 13,50m 8,60m 14,90m
SŽKY U16 8 0,762m 12,00m 8,00m 12,00m
300 m překážek
kategorie počet výška
náběh mezera doběh
SŽCI U16
7 0,838m 50,00m 35,00m 40,00m
SŽKY U16 7 0,762m 50,00m 35,00m 40,00m

 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
V každé disciplíně budou diplomem odměněni tři
nejlepší. Vyhlášení vítězů se koná přibližně 20 minut
po ukončení příslušného závodu na stadionu.
Vyhlášení vítězů v hodnocení družstev se koná po
ukončení všech závodů přibližně v 14.45 hod (Každý
účastník dostane oběd). Za celkové hodnocení
družstev obdrží družstva pohár. Za oddělené
hodnocení družstev na mužské a ženské družstvo
obdrží družstva diplom.
Dále bude oceněn nejlepší mužský a ženský výkon v
každém družstvu.
 INFORMACE A VÝSLEDKY
Aktuální informace o závodech a výsledky budou
zveřejněny na stránkách HSG Turbine Zittau
(www.turbine-zittau.de/la) a na stránkách LVS
(www.lvsachsen.de).
V den závodů jsou vyvěšovány veškeré informace o
závodech a výsledky závodů v prostoru před
stadionem před hlasatelnou. Kromě toho jsou na
LA.portal (www.laportal.net) živě k dispozici všechny
startovní listiny a výsledky už během závodů přes
smartphone nebo tablet.
Na konci akce obdrží každé družstvo tři protokoly o
výsledcích.
 PROTESTY
Protest lze podat v závodní kanceláři. Protest
předložte až po projednání s odpovědným rozhodčím.
Potřebné formuláře obdržíte v závodní kanceláři.
 VNITŘNÍ PROSTORY
S odkazem na bezpečnostní předpisy Německého
atletického svazu (DLV) se ve vnitřních prostorách
smějí zdržovat jen závodníci, rozhodčí a pořadatelem
jmenovaní činovníci a vedoucí družstev.
Při skoku dalekém se trenéři a instruktoři zdržují v
zóně pro trenéry.
 ODPOVĚDNOST
Organizátor, pořadatel a majitel stadionu nenesou
žádnou odpovědnost za krádeže, zranění nebo jinak
vzniklé škody. Prosíme nenechávejte žádné věci v
šatnách, cenné předměty odevzdejte svému
doprovodu.
 MOŽNOST OBČERSTVENÍ
Občerstvení se nachází přímo v areálu stadionu.
Každý účastník dostane oběd.

 ŠATNY, SPRCHY, TOALETY
Pro všechny závodníky a závodnice v šatnách v sociální
budově – viz plánek stadionu. Kabinky jsou
odpovídajícím způsobem označeny.

 PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ POŘAD
Na základě počtu přihlášek může dojít ke změnám v
rámcovém časovém pořadu. Prosíme o pozornost.

 PŘIJEZD A PARKOVÁNÍ
Parkování je možné na veřejném parkovišti v ulici
Chopinstraße – přímo u Weinauparku na rohu
Ringallee. Odsud pěšky na stadion. V areálu stadionu
nejsou k dispozici žádná parkovací místa.

čas
11:00
11:30
11:40

Starší žáci U16

Slavnostní zahájení
300 m překážek F
Skok o tyči F
Skok vysoký F
Kladivo (4 kg) F
Skok o tyči F
Disk (1 kg) F
300 m překážek F

11:50
12:00

Starší žákyně U16

100 m F
100 m F

12:10

800 m F

12:15
12:15
12:20

Disk (1 kg) F
800 m F
Skok vysoký F

12:30
12:40

80 m překážek F
80 m překážek F

12:50
13:00

Kladivo (3 kg) F

300 m F
300 m F
Oštěp (600 g) F

Koule (3 kg) F

13:10

2000 m F

13:20

Skok daleký F

13:25

3000 m F

13:30

Skok daleký F

13:40

Chůze 3000 m

13:45

Koule (4 kg) F

14:15
14:25
14:45

Chůze 3000 m
Oštěp (500 g) F
Štafeta 100‐200‐300‐400 m

Štafeta 100‐200‐300‐400 m
Vyhlášení vítězů hodnocení družstev

 PLÁNEK STADIONU
Běh na stadionu
Skok daleký na stadionu (A 02/1+2)
Skok vysoký na stadionu (A 04/1)
Skok o tyči na stadionu (A 05/1)
Hod diskem a oštěpem na stadionu (A 06/1 a A 07/1)
Hod kladivem (C 06/2) a vrch koulí na vrhačských loukách (C 08/2)

