ŠAK Chodov, z. s. ve spolupráci s DDM „Bludiště“ Chodov

CHODOVSKÁ TRETRA
MEMORIÁL LIBORA DOČKALA
31. ročník
Akce je podpořena finančním grantem města Chodova.
Běh na 5000 m je vyhlášen Mistrovstvím Karlovarského kraje
pro registrované závodníky a závodnice klubů KK

7. KVĚTNA 2022 OD 10:00 – 17:30 HODIN
Soutěže
Předškolní děti – ročník 2017 a mladší – startují v běhu na 100 m v 15:20 hodin. Neplatí startovné a není
potřeba je přihlašovat předem, přijdou rovnou ke startérovi v zatáčce u garáží.

Atletické minipřípravky (2013–16)
60 m
Atletické přípravky (2011–2012)
60 m
Ml. žáci (2009–10)
60 m, 800 m, 60 m př., výška, koule 3 kg
Ml. žákyně (2009-10)
60 m, 800 m, 60 m př., výška, koule 2 kg
Žáci (2007–08)
60 m, 300, 800 m, výška, koule 4 kg
Žákyně (2007–08)
60 m, 300, 800 m, výška, koule 3 kg
Mohou závodit i v rozsahu disciplín kategorie muži a ženy OPEN
Muži (2006 a starší)
100 m, 300, 5000 m, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg
Ženy (2006 a starší)
100 m, 300, 5000 m, koule 4 kg, disk 1 kg
Dorost a juniorstvo mohou po nahlášení házet a vrhat náčiní váhy svojí věkové kategorie
Startovné děti z Chodova a Vintířova zdarma, cizí žactvo 70,- Kč/disciplína, ostatní 100,- Kč za disciplínu.
Přihlášky prostřednictvím www.atletika.cz do 5. 5. 24:00 nebo na místě (na místě 150,- Kč za disciplínu, a to nejpozději 60
minut před jejím začátkem!)
Závody na 60 m předžactva, 800 m žactva a dorostu jsou zařazené do Běžeckého poháru mládeže
Karlovarského kraje pro rok 2022, závod na 5000 m je zařazen do HOPR běžecké ligy Karlovarského kraje

Velká cena Libora Dočkala
ve skoku dalekém mužů.

Velká cena Petra Bernata ve
sprintu na 100m mužů

Ceny v kategoriích žactva medaile a věcné ceny, nejlepší M a Ž peněžní prémie.
Děkujeme sponzorům:
Česká atletika s.r.o., DDM Bludiště, Karlovarský kraj, Karel Matička, Město Chodov, Lukáš Kopecký – truhlářské práce,
Obecní úřad Vintířov, HNHRM Chodov
Bližší Informace: Miloslav Zítka mobil: 607992873, atletikachodov@seznam.cz ,
www.sakchodov.cz, www.atletika.cz, https://www.facebook.com/sakchodov/

