
Pořadatelský oběžník na závody Vodafone nejrychlejšího Chrudimák 
za podpory města Chrudim 

  

 

Pořadatel               Atletika Chrudim , z.s. 

Generální sponzor Vodafone a.s. – nejrychlejší data pro Chrudim   

Termín konání               středa 21. 09. 2022 od 15:00 hod. 

Místo konání  Atletický stadion, V Průhonech 685, 537 03 Chrudim 

Ředitel závodu               Mgr. Petr Juliš                                                                                                      

Hlavní rozhodčí    Fiedler Karel 

Startují  chlapci a děvčata ročníky narození 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016 a  mladší v běhu na 60m. 

 Ve všech kategoriích není možno použít atletické tretry 

Přihlášky  Přímo v den závodu v přízemí tribuny atletického stadionu od 14hod 

nejpozději  vždy do 30 min. před startem pro danou věkovou kategorii dle 

časového pořadu viz níže. 

Startovné 50 Kč placeno při vydávání startovního čísla 

Měření časů  elektronicky cílovou kamerou  

Ceny všichni závodníci obdrží startovní číslo, malý dárek a první tři v každé 

kategorii obdrží medaili, diplom a věcnou cenu 

Tombola pro všechny závodníky připravena bohatá tombola od generálního sponzora 

f. Vodafone Czech Republic, a.s. Tombola bude losována na závěr mezi 

vyhlašováním vítězů jednotlivých kategorií 

Rozcvičování  výhradně na plochách mimo fotbalové hřiště. 

Šatny   šatny pro chlapce a dívky v tribuně stadionu.  

 

Start   15:00 přihláška do 14.30 60m dívky, chlapci  ročník narození  2016 mladší 

Start   15:15 přihláška do 14.45 60m dívky, chlapci  ročník narození  2015 

Start   15:30 přihláška do 15.00 60m  dívky, chlapci  ročník narození  2014 

Start   15:45 přihláška do 15.15 60m dívky, chlapci   ročník narození  2013 

Start   16:00 přihláška do 15.30 60m dívky, chlapci  ročník narození  2012 



Start   16:20 přihláška do 15.50 60m dívky, chlapci  ročník narození  2011 

16:30  1 blok vyhlašování kategorie 2016 a mladší, 2015, 2014, 2013 

Start   16:45 přihláška do 16.15 60m dívky, chlapci  ročník narození  2010 

Start  17:00 přihláška do 16.30 60m dívky, chlapci  ročník narození  2009 

Start  17:10 přihláška do 16.40 60m dívky, chlapci  ročník narození  2008 

Start  17:20 přihláška do 16.50 60m dívky, chlapci  ročník narození  2007 

17:35  2 blok vyhlašování kategorie 2011 až 2006 a losování tomboly   

18.10  ukončení závodů 

Poznámka  není možno startovat v atletických tretrách. U všech kategoriích se neběží 

finále. V případě malého počtu do 4 startujících si vyhrazuje pořadatel sloučit 

kategorii, dle platných kategorií v atletice, např. nejmladší žactvo, mladší 

žactvo atd.  

 

Ostatní informace       www.atletikachrudim.cz 

 

 

V Chrudimi  12.9.2022        Mgr. Juliš Petr  


