
ČASOVÝ POŘAD PŘEBORU ODDÍLU BYAC A JAC BRNO. 
 
Pořadatel:     BYAC Brno z.s. , JAC Brno z.s.  
Místo konání:   sportovní areál na VUT Pod Palackého vrchem 
Den konání:    sobota 23.4.2022 
Vedoucí činovníci: ředitel závodu  Ctibor Nezdařil 
   technický ředitel Kateřina Andělová 
Kategorie:  přípravka 1 /roč.2013 a mladší/, přípravka 2 /roč.2011 a 2012/, mladší žactvo 

/roč.2009 a 2010/, starší žactvo 2007 a 2008/ a všechny kategorie od roč. 2006 a výš 
Upozornění: šatny budou k dispozici v omezeném počtu, tak doporučujeme se dostavit již ve 

sportovním 
Disciplíny: přípravka 1 a 2 – startuje ve čtyřboji /60m, dálka, míček, 400m/, mladší žactvo  – 

startuje v individuálních disciplínách   60m, 60m př., 300m, 800m, výška, dálka, 
oštěp, koule, starší žatvo startuje v individuálních disciplínách – 60m, 300m, 800m 
dívky , 1500m hoši, dálka, výška, koule, oštěp, dorost a starší – 100m, 200m, 800m 
dívky, 1500m hoši,  koule, oštěp, výška, dálka, zkratky D – dívky, H - hoši 

Přihlášky,startovné: všichni závodníci z cizích oddílů se musí přihlásit přes atletickou kancelář na odkazu: 
https://online.atletika.cz/kalendar    do 20.4.2022 do 18.00hod. a uhradit startovné 
ve výši 100,-Kč za osobu 

Časový pořad:  
první blok přípravky 1 a 2 roč. 2011 a mladší – víceboj 
   12.00hod- prezentace závodníků u startu na 60m 
   12.30hod. -  60m příp. 1+2 H      
   12.40hod. - 60m příp. 1+2 D  

12.50hod. - dálka příp. 1+2  H. /3pokusy/ 
12.55hod. - míček příp. 1+2 D. /3pokusy/ 
13.30hod. - dálka příp. 1+2 D.  /3pokusy/ 

   13.40hod. - míček příp. 1+2 H. /3pokusy/  
   14.05hod. - 400m příp. 1+2 H  
   14.15hod. - 400m příp. 1+2 D 
druhý blok – mladší žactvo, starší žactvo, dorost a starší 
   prezentace probíhá 10minut u jednotlivých disciplín  
   14.30hod. - 60m D všechny kategorie /běží se hned finále/  
   14.40hod. - 60m H všechny kategorie /běží se hned finále/ 
   14.45hod. - 100m D+H dorost a starší /běží se hned finále/ 
   14.45hod. - oštěp dívky všechny kategorie  /všichni 4pokusy/  
   15.00hod. -  výška H  všechny kategorie 
   15.00hod. -  800m D + všechny  kategorie a mladší žáci 
   15.10hod. -  1500m H + všechny  kategorie 

15.25hod. - 60mpř. D + H mladší žactvo /běží se hned finále/ 
   15.35hod. - 300m D všechny kategorie /běží se hned finále/ 
   15.45hod. -  300m H všechny kategorie /běží se hned finále/ 
   15.50 hod.- 200m D+H dorost a starší /běží se hned finále/ 

16.00 hod. oštěp H všechny kategorie.    /všichni 4pokusy/ 
   16.10 hod.- výška dívky všechny kategorie 

16.15hod. - dálka + trojskok H všech kategorie/všichni 4pokusy/ 
   17.00hod. - koule D+H všechny kategorie /všichni 4pokusy/ 
   17.15hod.- dálka + trojskok D všechny kategorie /všichni 4pokusy/ 
       
Srdečně zve kolektiv trenérů Čiba sportu. 
Ctibor Nezdařil 
předseda oddílu 



 


