T.KOP CUP 2018

Pořadatel
Z pověření ČAS technicky zajišťuje ASK Slavia Praha
Datum
11.8.2018 - 12.8.2018
Místo
Praha - Eden
Vedoucí činovníci
Ředitel závodu

Koptík Tomáš

Hlavní rozhodčí

Karel Mácha

Technický ředitel

Šarapatka Petr

733209009

T.Kop@email.cz

Startují
Muži ročníky 1948 - 1998
Junioři ročníky 1999 - 2000
Dorostenci ročníky 2001 - 2002
Ženy ročníky 1948 - 1998
Juniorky ročníky 1999 - 2000
Dorostenky ročníky 2001 - 2002
Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den závodů ne starší
jednoho roku.
Soutěže
Dorostenci

desetiboj

Dorostenky

desetiboj

Juniorky

desetiboj

Junioři

desetiboj

Muži

desetiboj

Ženy

desetiboj

Technická ustanovení
Ředitel závodu může rozhodnout, že některé disciplíny desetiboje se uskuteční jako smíšené
soutěže mužských a ženských složek.
Měřící zařízení
Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera:
ANO
Větroměr běhy:
ANO
Větroměr skok daleký, trojskok:
ANO
Závodní kancelář

Bude otevřena v horní části tribuny atletického stadionu.
Startovné
300 Kč.
Přihlášky
Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 30. července do středy 8.
srpna 2018 do 24.00 hodin.
Prezentace
Nejpozději jednu hodinu před startem první disciplíny desetiboje v závodní kanceláři.
Šatny
Budou k dispozici v tribuně atletického stadionu.

Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického
stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).
Časový pořad
sobota, 11.8.2018
Čas

12:00

Disciplíny
desetiboj M
desetiboj Jři
desetiboj Dci
desetiboj Ž
desetiboj Jky
desetiboj Dky
neděle, 12.8.2018

Čas

10:00

Disciplíny
desetiboj M
desetiboj Jři
desetiboj Dci
desetiboj Ž
desetiboj Jky
desetiboj Dky

Stravování
V průběhu závodů je možno ke stravování využít restauraci Na Pozemním hokeji Slavia.
Parkování
Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn,
cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.
Další informace
Zdravíme všechny fanoušky atletiky a především příznivce její královské disciplíny, desetiboje. Tímto
bychom vás rádi pozvali k účasti na dalším, celkově již 6., ročníku vícebojařského závodu „T.Kop Cup
2018“ pořádaného ASK Slavia Praha.
Jak je již dobrým zvykem z předchozích ročníků, budou pro všechny závodníky a závodnice připraveny
energetické nápoje a pro ty z nich, kteří závod dokončí, trička s logem závodu. Závodníci a závodnice, kteří
se ve všech kategoriích umístí na předních místech, obdrží poháry.

