
 

 

LIBEŇSKÁ VETERANIÁDA 
 
9. veteránské sportovně společenské odpoledne se zahajovacími závody 
   21. 4. 2018 od 13:00 hod. v rekonstruovaném areálu AC PRAHA 1890 

 

Pořadatel : AC Praha 1890, U Pekařky 20, 180 00  Praha 8 – Libeň 
Ředitel závodu :   Petr Ronovský 
Technický ředitel :  Vlastimil Havelka  
Hlavní rozhodčí :  František Zouhar 
 
Startují : muži i ženy starší 35-ti let (+ děti a vnoučata do 12-ti let)  
 
Orientační časový pořad : 
13:00 hod oštěpem – přihlášky předem 
14:00 50 m 
14:20 rodič nebo prarodič + dítě do 12 let dle zájmu (50 m, v úvahu 2x250 m) 
14:40 štafeta 4x60 m 
15:00 3 km chůze, skok do výšky 
15:30 150 m, vrh koulí 
16:30 500 m, skok do dálky 
17:20 2.000 m 
18:00 další zábava na hřišti, v klubovně, případně u ohně, …. 
 

Změny podle počtu a zájmu přihlášených do 18.4.2018, případně příchozích na místě. 
 

Přihlášky : 
- e-mailem : celé jméno, klub, celé datum narození, disciplíny + výkony 2017-2018)    
  do 18.4.2018  na acp1890@seznam.cz  nebo na místě, nejpozději 30 minut před startem 
- přihlášení potvrzují, že jim zdravotní stav umožňuje startovat na vlastní zodpovědnost 
 
Startovné (platba s prezentací do 30 min. před startem) :  
- na jednu disciplínu přihlášenou předem e-mailem 50 Kč 
- na dvě a více disciplín přihlášené předem e-mailem 100 Kč 
- na disciplíny přihlášené na místě + 50 Kč, tj. 100 nebo 150 Kč 
- členové AC Praha 1890 dobrovolné 
 

Místo :  
areál AC Praha 1890 ze stanic MHD „U Kříže“ ulicí Proseckou a nahoru ulicí U Pekařky 
 
Další informace pořadatele : 
- běžecké disciplíny budou měřeny cílovou kamerou  
- základní občerstvení zajištěno, na závěr případně opékání buřtů … 
- závodit je na tartanu možné s hřeby o délce max. 6 mm (na sektorech i na dráze) 
- výsledky i s přepočty budou vyvěšené na http://www.atletika.cz a http://www.ac1890.cz/ 
 

AC PRAHA 1890  zve  srdečně  všechny  atletické  veterány 
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