
 

 

  
Sušilovy župy 

 

pořádá Orel jednota Brno-Starý L  
 

Sobota 16. 9.  
 

 

Úvod 
 

Orelský sportovní den se koná v prostorách sportovního areálu ZŠ Labská. Součástí 
malého atletického stadionu je kvalitní travnaté hřiště a okolo něj běžecká dráha 

s umělým povrchem. Svým vybavením patří tento areál k nejlepším v Brně. Doufáme, že 

i vy se zúčastníte tohoto sportovního dne a odvezete si příjemný sportovní zážitek. 
 

Pořadatel: Orel jednota Brno-Starý Lískovec 

Datum: sobota 16. září 2017 

Místo: atletický stadion ZŠ Labská 27, Brno-Starý Lískovec 

http://mapy.cz/s/4PCM 

Organizační výbor: Ředitel závodu: Josef Jaňura 

 Hlavní rozhodčí: Pavel Turčínek 
 Sekretář závodu: Stanislav Plechl 

 

Časový pořad: 8:30 začátek prezence 
 9:30 zahájení závodů 
 9:45 start prvních disciplín 

Časový pořad disciplín – dle počtu přihlášených. Přesný rozpis bude oznámen při 
zahájení závodů. 

Doprava: Spojení MHD tramvaj 6 a 8 směr Starý Lískovec výstup zastávka 
Dunajská. 

http://mapy.cz/s/4PCM


Kategorie závodníků sportovního dne 

Kategorie  ročníky  Disciplíny 
nejmladší benjamínci  2012 a mladší  50 m, 250 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem 
benjamínci  11–10 50 m, 250 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem 
nejmladší žáci  09–08 50 m, 250 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem 
nejmladší žákyně  09–08 50 m, 250 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem 
mladší žáci  07–05 60 m, 800 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem 
mladší žákyně  07–05 60 m, 800 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem 
starší žáci  04–02 100 m, 1000 m, skok daleký, vrh koulí 
starší žákyně  04–02 100 m, 800 m, skok daleký, vrh koulí 
dorostenci  01–00 100 m, 1500 m, skok daleký, vrh koulí 
dorostenky  01–00 100 m, 800 m, skok daleký, vrh koulí 
junioři  99–98 100 m, 1500 m, skok daleký, vrh koulí 
juniorky  99–98 100 m, 800 m, skok daleký, vrh koulí 
muži  97–80 100 m, 1500 m, skok daleký, vrh koulí 
ženy  97–80 100 m, 800 m, skok daleký, vrh koulí 
mladší veteráni  79–68 100 m, 1500 m, skok daleký, vrh koulí 
mladší veteránky  79–68 100 m, 800 m, skok daleký, vrh koulí 
veteráni  67 a starší 100 m, 1500 m, skok daleký, vrh koulí 
veteránky  67 a starší 100 m, 800 m, skok daleký, vrh koulí 

 

Závěrečné hodnocení bude provedeno v kategoriích součtem získaných bodů 

v jednotlivých disciplínách 
 

Podmínky závodu, pokyny a sdělení 
 

–  startují všichni řádně přihlášení závodníci, 
–  všichni startující a doprovod se účastní závodů na vlastní náklady, 
–  závodníci se zúčastní soutěží na vlastní zodpovědnost, 
–  zdravotní služba zajištěna, 
–  zajištěn prodej občerstvení na stadionu, 
–  časový pořad může být upraven dle počtu startujících, 
–  způsob hodnocení a pravidla určí pořadatel, 
–  všichni soutěžící startují v odpovídající sportovní obuvi a oblečení, 
–  NEJSOU POVOLENY TRETRY!!! 

 

Všechny vás srdečně zveme na 17. ročník sportovního dne. 
 

Akce probíhá za podpory statutárního města Brna a městské části Brno-Starý Lískovec 

 

 

 
 

Odměny pro soutěžící věnuje  
 

 


