
„MEMORIÁL GEN.PATTONA 2013“
2. kolo Českého poháru mládeže 2013, memoriálu Karla Bártů

Pořadatel: Pětibojařské sportovní centrum v Plzni

Datum: 11.května 2013

Místo: Plzeň

Ředitel soutěže: Jaroslav VOLDŘICH ml.

Hlavní rozhodčí: Dr.Jaroslav VOLDŘICH, 602 108 159, javosport@seznam.cz

Kategorie a disciplíny:  sportovci se mohou účastnit závodu v rámci ČPM v kategorii,  která odpovídá 
jejich věku nebo v nejbližší starší. Po dohodě s organizátorem mohou startovat také v disciplíně, která  
není součástí jejich kategorie, v tom případě se jim ale tento výkon nezapočítává do celkového výsled-
ku. Rozhodnutí o zařazení do kategorie a případný zájem o účast v disciplíně "mimo soutěž" se uvádí  
v přihlášce.  U11 -  roč. 2003 a mladší (50m plavání, 500m běh),  U13 - roč. 2001 - 2002 (100m plavání, 
1000m běh), U15 - roč. 1999 - 2000 (střelba, 100m plavání, 1000m běh). 

Informace o sportovištích: plavání - 25m bazén, střelba - vzduchová technologie, povrch běžecké tratě -  
kombinace písku a asfaltu.

Přihlášky:  posílejte na formuláři,  který najdete na  www.pentathlon.cz (menu - "Soutěže", "Propozice 
ČPM") do 8.5.2013 na e-mail marcev@volny.cz a kopii na hl.rozhodčího /viz výše/. 

POZOR : změny,  jen  odhlášky, je třeba oznámit při prezentaci. Včas nepřihlášení závodníci nebudou 
pořadatelem skutečně připuštěni ke startu závodu !!!!!!

 Startovné:  závodníci platí startovné ve výši :  trojboj - 150,- Kč; dvojboj - 100,- Kč.  Startovné bude vy-
bíráno v průběhu prezentace na bazénu.

Podmínky účasti:  závodníci z oddílů registrovaných v Českém svazu moderního pětiboje (ČSMP) musí 
mít platné lékařské prohlídky (ne starší  jednoho roku). Sportovci,  kteří  dosud nepředložili  potvrzení  
o lékařské prohlídce, tak učiní prostřednictvím zástupce oddílu nejpozději při prezentaci nebo zasláním 
kopie  potvrzení  na  e-mail  marcev@volny.cz - předsedovi  STK  do   7.5.2013.  Start  neregistrovaných 
sportovců vymezuje výnos STK.  Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případnou zdravotní újmu v 
průběhu soutěže. 
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Časový rozpis : 
10,00 prezentace kategorie U15  - vzduchovková střelnice Armádního střel.  
                                                               Stadionou v Lobzích
                                                               !!! 1 směna !!!
10:15 nástřel  střelby U15                                10:25 start  střelby U15
11:15 prezentace kategorií - vestibul Městského bazénu Slovany
12:00 rozplavání pro U11, U13, U15              12:30 start plavání U11 (50m)

           12:45 start plavání U13 (100m)
                      13,00 start plavání U15 (100m)

13:45 rozběhání pro U11, U13, U15            14:15 start běhu U11 dívky (500m)
14:25start běhu U11 chlapci (500m)
14:35 start běhu U13 dívky (1000m)
14,50 start běhu U13 chlapci (1000m)

                                            15:05 start běhu U15 dívky (1000m)
15:20 start běhu U15 chlapci (1000m)

15:30 vyhlášení výsledků 

Uvedené časy jsou orientační. Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozpisu v závislosti  na počtu
přihlášených závodníků.

Ceny: pro první tři v každé kategorii jsou připraveny poháry, pro všechny zúčastněné pak pamětní list. r

Informace a výsledky: naleznete na www.pentathlon.cz. 

Soutěží se dle pravidel Mezinárodní pětibojařské federace (UIPM) a národního svazu.

 Jaroslav VOLDŘICH ml.                              Dr.Jaroslav VOLDŘICH
ředitel soutěže hlavní rozhodčí
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