
 

 

 

Propozice 
 

38. Mistrovství České republiky v atletice neslyšících 2019 
 

(mladší a starší žáci a žákyně, muži, ženy)  

 
Pořadatel:  z pověření ČSNS a STK atletiky – SKN Brno a VUT v Brně 
 

Datum:  sobota 25.5. 2019 
 

Ředitel:  Roman Kaut 
 

Hospodař:  Eva Borovičková 
 

Místo:  stadion VUT v Brně Pod Palackého vrchem, Technická 2, 616 69 Brno 
 

Rozhodčí:  Jiří Kubíček 
 

Pravidla:  soutěží se dle pravidel IAAF 
 

Kategorie:  mladší žactvo (2006 a mladší), starší žactvo (2004 – 2005), muži a ženy (2003 a starší) 
 

Disciplíny: mladší žactvo: 60m, 150m, 300m, 800m, skok daleký, skok do výšky, hod míčkem,  

   vrh koulí 

starší žactvo: 60m, 150m, 300m, 800m (žákyně), 1500 (žáci), 4x60m, skok daleký,  

    skok do výšky, hod oštěpem, vrh koulí  

muži, ženy: 100m, 200m, 400m, 800m (ženy), 1500m (muži), 3000m, 5000m,  

skok daleký, skok do výšky, hod oštěpem, hod diskem, vrh koulí, 

4x100m a 4x400m 

          dorostenci (rok 2002 – 2003) : vrh koulí (5kg)       
 

Přihlášky:  do 13.5. 2019 na formuláři: https://goo.gl/forms/sjj8YsAC6eUx4itA2 nebo můžete vyplnit  

                        ve formuláři „Přihlášky“ – viz příloha. 
 

opravy po zveřejnění seznamu přihlášených a po škrtání disciplín do 20.5. 2019 
 

Seznam přihlášených:  19.5. 2019 na webových stránkách: www.csns-atletika.wz.cz  
 

Počet disciplín:  max. 3 + štafeta na 1 osobu 
 

Konání:  min. 3 závodnici v jedné disciplíně, pokud bude méně, sloučení mladšího žactva se starším 

žactvem a dorost s dospělými, jestliže bude i po sloučení méně než 3, zrušení disciplíny. 
 

Časový rozpis:  předběžný viz. příloha, opravený podle počtu lidí 21.5. 2019 do 14. hod. 
 

Prezentace:  8:30 - 8:50 hod. v závodní kanceláři, kontrola členství v klubu, odhlášení ze závodů  
 

Technická porada: 9:00 hod. v závodní kanceláři vedoucích klubů 
 

Startovné:  žáci 30,- Kč, dorost 60,- Kč, dospělí 100,- Kč za disciplínu dle hospodářských směrnic  

                         ČSNS a dle Manuálu předpisů a směrnic ČSNS. 
 

Upozornění:  stravné a cestovné hradí kluby podle směrnic ČSNS. Každý závodník startuje na vlastní  

  nebezpečí. 
 

Ubytování:  nezajištujeme. Zajistí vlastní klub. 
  

Schvalovací složka:  agenda M-ČR 2019 – Jiří Bělohlávek – schválí 2019/5/25 

 

 

    Jiří Bělohlávek                      Roman Kaut 

    předseda SKN Brno                               předseda STK atletiky ČSNS a ředitel akce 

https://goo.gl/forms/sjj8YsAC6eUx4itA2
http://www.csns-atletika.wz.cz/

