
MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ, ŽEN, JUNIORŮ A JUNIOREK V B ĚHU NA 10000 M 
 
Pořadatel 

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Jiskra Ústí nad Orlicí. 
 
Datum 

Sobota 9. května 2015. 
 
Místo 

Ústí nad Orlicí - atletický stadion. 
 
Vedoucí činovníci 

Delegát ČAS a technický delegát  Dušan Molitoris 
Ředitel závodů    Eva Hüblová 
Hlavní rozhodčí    Radomír Skalický 
 
Přihlášky 

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 29. dubna do 
úterý 5. května 2015, uzávěrka přihlášek je v úterý 5. května 2015 ve 24.00 hodin. 

Přihlásit lze pouze závodníky a závodnice, kteří v období od 1. ledna 2015 do dne uzávěrky 
přihlášky splnili účastnický limit stanovený pro kategorii mužů v běhu na 10000 m na 
32:00.0, resp. v běhu na 3000 m na 9:00.0 nebo v běhu na 5000 m na 15:30.0, pro kategorii 
žen v běhu  
na 10000 m na 41:00.0, resp. v běhu na 3000 m na 10:20.0 nebo v běhu na 5000 m na 
18:30.0,  
pro kategorii juniorů v běhu na 10000 m na 36:00.0, resp. v běhu na 3000 m na 9:20.0 nebo v 
běhu na 5000 m na 16:30.0 a pro kategorii juniorek v běhu na 10000 m na 45:00.0, resp. v 
běhu  
na 3000 m na 10:30.0 nebo v běhu na 5000 m na 20:00.0. 
 
Startují 

Muži a ženy, junioři a juniorky (v kategorii juniorů, resp. juniorek, mohou startovat i 
dorostenci, resp. dorostenky), kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni oddíly a 
zařazeni technickým delegátem. 
 
Závodní kancelář 

Bude otevřena v sobotu 9. května 2015 od 12.30 hodin v prvním patře budovy u cíle na 
atletickém stadionu, prezentace závodníků a závodnic bude ukončena vždy jednu hodinu před 
startem příslušné kategorie. 
 
Časový pořad 

14.00 10000 m Jři F 
14.45 10000 m Ž F 
 10000 m Jky F 
15.45 10000 m M F A 
16.30 10000 m M F B 
17.15 Vyhlášení výsledků 
 


