
 
 

Sponzoři závodů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

 město Písek                                  
 
 

 

 
 

  Atletika Písek, z. s. 
 

           pořádá dne 8. května 2018 od 10:00 hodin 

 

12. ročník 
atletických závodů 

 

PÍSECKÝ KILOMETR 
 

 
Místo: Písek, atletický stadion, ul. U Papírny 329 
Ředitel závodů: Kohoutová Hana, členka VV Atletika Písek, z.s. 
Hlavní rozhodčí:  Rodina Bohuslav, rozhodčí 1. tř. 
Discipliny: žákovské kategorie - 200 m, 400 m, 600 m 
 dětské kategorie –  50 m,  60 m,  50 m př. 
.                             dospělí - 200  m, 1.000 m 
Startují: registrovaní i neregistrovaní sportovci, široká 

veřejnost 
Startovné: 50,- Kč za osobu 
Přihlášky: v den konání závodu na místě prezentace, nejpozději 

30 min. před startem kategorie 
 
 
 
 



 
 
 
Prezentace: od 09:00 hodin v závodní kanceláři na stadionu 
Ceny: pro všechny: čestný diplom po doběhu, 
 v mládežnických kategoriích medaile nebo pohár 
 kategorie dospělých: finanční + diplom, pro umístěné 
 na 1 – 5 místě bez rozdílu kategorií v soutěži PK. 
Šatny: šatny budou k dispozici v hlavní budově stadionu. 

Šatny slouží pouze k převlečení, umytí. Za odložené 
věci pořadatel neručí! 

Technická ustanovení: 
 Atletická dráha i sektory mají umělý povrch – je 

možné použít pouze tretry s maximální délkou hřebů 
9 mm. 

 Časy jsou měřeny elektrickou časomírou. 
 Protesty – u hlavního rozhodčího proti vkladu 300,-

 Kč. 
 Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového 

pořadu dle počtu startujících. 
 V kategorii mužů a žen budou následné kategorie: do 

39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60-69 let, 70 let a starší. 
 V rámci všech výsledků běhů na 1.000 m bude 

vyhlášen nejrychlejší neregistrovaný běžec 
a běžkyně z Písku a blízkého okolí. 

Výsledky: budou průběžně vyvěšovány na tabuli před hlavní 
budovou, kompletní budou zveřejněny na 
internetových stránkách www.atletikapisek.cz  

 
Na uvedených závodech se finančně podílí Město Písek,       

ČUS – Česká  únie  sportu  P r a h a  
 závod SNOP 
 
S p o r t u j    s    n á m i        S p o r t u j     s     n á m i 
 
 
 

 
 
 

ČASOVÝ POŘAD 
 
10:00 Dívky 2010-2011 50 m př. /, 60 cm/  
10:05 Hoši   2010-2011 50 m př. /, 60 cm/  
10:15 Dívky 2008-2009 50 m př. /, 60 cm/  
10:20 Hoši   2008-2009 50 m př. /, 60 cm/ 
10:30 Dívky 2010-2011 50 m  
10:35 Hoši   2010-2011 50 m 
10:45 Dívky 2008-2009 50 m 
10:50 Hoši   2008-2009 50 m 
11:00 Dívky      2007 60 m 
11:05 Hoši        2007 60 m 
11:10 Dívky 2005-2006 60 m 
11:15 Hoši   2005-2006 60 m 
11:20 Žákyně 2003-2004 60 m 
11:25 Žáci   2003-2004  60 m  
11:35 Dívky 2005-2006 200 m 
11:45 Hoši   2005-2006 200 m 
11:55 Dívky      2007 200 m 
12:00 Hoši        2007  300 m 
12:10 Žákyně 2003-2004 400 m 
12:20 Žáci    2003-2004 400 m  
12:40 Dky, dci 2001-2002 600 m  
12:50 Jky, Jci. 1999-2000 600 m  
13:00 Muži, ženy 98 a st. 200 m   
13:10 Muži, ženy 98 a st. 1.000 m 
Vyhlašování výsledků 
 


