
A.C. TEPO KLADNO 
pořádá 

45.ročník atletického mítinku 

21.ročník vrhačského mítinku 
 

KLADNO 2014 
 

Kladno  Městský stadion -  Sletiště 

Úterý 22. července 2014 

Od 13.30 hodin 
 
 

Pořadatel  : ATLETIC CLUB TEPO KLADNO 

Datum       : Úterý  22. července 2014 

Místo konání  : Městský stadion v Kladně - Sletiště. 

    Polytanová dráha má na rovince 8 a na oválu  6 drah. 

Ředitel závodu : Jiří Klesnil 

Hlavní rozhodčí : Vladimír Kroužil 

Technický ředitel : Martin Nešvera 

Startér                : Matěj Kamenský 

Moderátor             : Mgr. Vít Rus 

Lékař                  : MUDr. Světlana Najmanová 

 

Přihlášky : 

Závodní kancelář bude otevřena od 12.00 hodin. Přihlášky budou přijímány nejpozději 60 

minut před zahájením disciplíny!!! 

 

Startovné : 

100,- Kč/disciplína     

 

Šatny : 
Převléknutí, osprchování a použití WC bude možné v tribuně stadionu. 

 

Rozcvičování : 

V přilehlém lesoparku nebo výjimečně na stadionu za podmínky dodržování maximální 

pozornosti a kázně z důvodu na ploše probíhajících soutěží v hodu kladivem. V případě 

nepříznivého počasí v atletické hale v areálu stadionu. 

 

Vyhlašování vítězů: 

Bude prováděno v ucelených blocích  

 

Disciplíny mítinku: 

 

MEMORIÁLY: 
45. ročník memoriálu ing. Jaroslava Valenty  -  skok vysoký - muži 

42. ročník memoriálu Václava Hoška  -         běh na 3000 m  - muži 

23. ročník memoriálu Antonína Čadka   -         běh na 100 m    - muži 

22. ročník memoriálu Lubomíra  Pivoňky  -  hod oštěpem     - muži 

22. ročník memoriálu Antonína  Kamenského  - běh na 1000 m  - muži 

21. ročník memoriálu Čestmíra Kodrleho - běh na 400 m    - muži 

13. ročník memoriálu Jana Nešvery  - hod oštěpem - ženy   



 
Rámcové závody: 
200m   - muži 

110m př  - muži 

tyč    - muži 

skok daleký   - muži 

hod kladivem  - muži 

hod diskem  - muži 

vrh koulí  - muži 

tyč    - ženy 

100 m    - ženy 

200m   - ženy 

400m    - ženy 

skok daleký  - ženy 

200m   - ženy 

Disk   - ženy 

60m   - žáci 

60m   - žákyně 

300m   - žáci 

300m   - žákyně 

 

Odměny:  

 

Odměny obdrží závodníci a závodnice memoriálových disciplín. 

1.místo 3000,-Kč,  2.místo 2000,-Kč. 3.místo 1000,-Kč 

 

ČASOVÝ POŘAD KLADNO 2014 – 22.7. 2014 

 

13.30   -          Kladivo (M)  

14.30   -    Tyč (Ž)     Disk (Ž)  

15.00  -   60m (Žky +Žci) 

15.30  -   100m (Ž)   Dálka (Ž)     Oštěp (Ž) 

16.00   -   100m (M)                       Koule (M)   

16.15   -   1000m (M)                      

16.30   -   400m (Ž)             Dálka (M)       Oštěp (M) 

16.45   -  400m (M)  

17.00   -   110m př. (M)  Výška (M)  Tyč (M)      

17.10  -  300m (Žky + Žci)  

17.30   -   200m (Ž)                       Disk (M)  

17.45   -   200m (M) 

18.00  -  3000m (M) 

 

Všechny běžecké disciplíny budou měřeny elektrickou časomírou OMEGA, měřena bude i 

rychlost větru. 

 

Důležité upozornění !!! 

1) Všechny disciplíny  jsou vypsány pouze pro kategorie dospělých. Účast dorostu nebo 

juniorů v soutěži dospělých je možná, ale  pouze v rozsahu jejich soutěžních disciplín a 

povolené váhy nářadí. 


