
V sobotu 15. června 2013 proběhne celorepublikový závod CENA MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU. 
Celý závod začíná v 10.00 střeleckou soutěží dětí kategorie U15 na střelnici ASC Dukla Praha na Julisce.  

Zveme sportující veřejnost k účasti na závodu – přihlásit se je třeba online nebo mailem do 14. června.  Doporučený nejmladší 
věk pro start je 8 let. Kategorie nejmladších (U11)  budou zahajovat závod plaváním v bazénu SPORTCENTRUM SUCHDOL 
ve 12 hodin. Tyto děti jen plavou a běží. Běh proběhne odpoledne od 14ti hodin na pražské Julisce v ASC Dukla Praha.

Sledujte aktuality o závodu na stránkách www.petiboj-kralupy.cz, nebo se přihlaste emailem na moderni.petiboj@
kralupy.cz a uveďte celé jméno dítěte, ročník narození a plavecký čas na 50m (100m u dětí ročníku 2002 a starší).

Časový rozpis: 

9:45 prezentace kategorie U15 / technická porada - střelnice,  
 Juliska, ASC Dukla Praha

10:00  nástřel 1. směny U15  10:10 start 1. směny střelby U15
10:25  nástřel 2. směny U15  10:35 start 2. směny střelby U15
10:45 nástřel 3. směny U15  10:55 start 3. směny střelby U15

11:45 prezentace kategorií U11, U13 - vestibul bazénu Suchdol

12:00  rozplavání pro U11, U13 12:30  start plavání U11 (50m)
    12:45  start plavání U13 (100m)
13:00 rozplavání pro U15  13:20 start plavání U15 (100m)
       
14:00 rozběhání pro U11, U13, U15  - Juliska, ASC Dukla Praha
    14:40  start běhu U11 dívky (500m)
    14:50  start běhu U11 chlapci (500m)
    15:00  start běhu U13 dívky (1000m)  
    15:10  start běhu U13 chlapci (1000m)
    15:20 start běhu U15 dívky (1000m)
    15:30  start běhu U15 chlapci (1000m)

16:00  vyhlášení výsledků kategorií U11, U13, U15

Věkové kategorie, bodování

V mládežnickém věku se postupně zvyšuje počet disciplín, prodlužují  
vzdálenosti závodních tratí a upravují pravidla střelby. 

Kategorie „U11“: < 10 let, tj. děti ročníku 2003 a mladší 
 plavání na 50m v. zp., běh na 500m

Kategorie „U13“: 11-12 let , tj. děti ročníku 2002 a 2001  
 plavání na 100m v. zp., běh na 1000m

Kategorie „U15“: 13-14 let,  tj. děti ročníku 1999 a 2000 
 „klidová“ střelba ze vzduchové pistole - 4x 5ran s časovým limitem   
 1‘30“, plavání na 100m v. zp., běh na 1000m

Dosažený výkon v každé disciplíně je bodově ohodnocen. Na konci soutěže se 
sečtou body a je určeno pořadí sportovců v závodu. Chlapci a dívky na prvních 
třech místech získají medaile, diplomy i věcné ceny.

ČESKý POHáR MLáDEžE - ZáVODy V MODERNíM PěTiBOJi

Město  
Kralupy nad Vltavou

Přijďte fandit našim sportovcům v celorepublikovém závodu!

Elektroinstalační materiál


