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Startují
Muži
Muži 20-22 let
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1998-2000

Startovat mohou muži , kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly.
Soutěže
Muži

chůze 50000m

Technická ustanovení
Výkonnostní požadavek pro start na MČR je buď výkon na na 50 km, nebo 1:40:00 na 20 km.
Nominační období je od 1.4.2019 do 29.11.2020.
Trať: 400 m tartanový okruh
Měření: elektronickou časomírou pomocí čipů zabezpečuje frima KRIL
Pravidlo o Penalty Zone nebude v závodech uplatněno
Měřící zařízení
Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera:
NE
Větroměr běhy:
NE
Větroměr dálka:
NE
Závodní kancelář
Závodní kancelář je otevřena od 6 hodin do ukončení závodů.
Přihlášky
Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do 29.11. do 24 hodin.
Prezentace
Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___
Startovní čísla
Každý závodník dostane při prezentaci 2 startovní čísla. Každý závodník musí mít řádně připevněné číslo
tak, aby bylo čitelné v průběhu závodu.
Rozcvičování
V případě nepříznivého počasí bude k dispozici na rozcvičení také tělocvična Slávia.
Svolavatelna
Prezentace bude umístěná za hlavní tribúnou na travnaté ploše, označená nápisem „Zvolávatelňa“.
Prezentace před startem končí nejpozději 15 minut před začátkem disciplíny.

Šatny
Šatny jsou zabezpečené v budově atletického klubu. Pořadatel nezodpovídá za odložené věci v šatně,
tělocvičně a prostrorách stadiónu.
Protesty
Protesty, které se týkají výsledků, nebo které vznikly v průběhu soutěže se musí ihned sdělit hlavnímu
rozhodčímu, nejpozději do 30 minut po oficiálním zveřejnění výsledků.
Doping
Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem
vyzváni.
Zdravotní služba
V prostorách startu a cíle bude k dispozici rychlá zdravotní a záchraná služba
Časový pořad
sobota, 5.12.2020
Čas

08:45

Disciplíny
Testování závodníků a
doprovodu na COVID19 (antigenní testy)
Slavnostní zahájení

09:00

chůze 50000m M Finále

06:00

Další informace
Opatření COVID19
Před vstupem do areálu budou závodníci a jejich doprovod povinně testovaní antigenními testy na
COVID19 v souladu s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR. Náklady na testování před závodem si
hradí každý účastník sám. Cena bude sdělena po obdržení ze strany pořadatele.
Na start budou závodníci nastupovat se zakrytými horními cestami dýchacími. Po překročení startovní čáry
si můžou roušku sundat a pokračovat bez ní. V cíli obdrží každý závodník od pořadatele roušku a bez
prodlev opustí prostor cíle.
Do areálu atletického stadionu nebude povolený vstup bez platného negativního antigenního nebo PCR
testu na COVID19 ne staršího než 12 hodin. Vstup do prostor areálu (vnitřních i venkovních) bude
umožněný pouze s rouškou nebo jiným překrytím horních cest dýchacích a po dezinfekci rukou.

