
Postup on-line přihlášení na přebory oddílů JAC a BYAC Brno, 27.4.2019, ZŠ Laštůvkova: 
  
K účasti je nutné se přihlásit on-line na webu www.atletika.cz, kde na úvodní stránce v kalendáři kliknete 
na datum 27.4. a najdete příslušný závod: 
 
- "Přebor oddílů JAC a BYAC Brno - předškoláci" (pro děti které navštěvují mateřskou školku) 
- "Přebor oddílů JAC a BYAC Brno - přípravka" (zde se přihlašují děti ročníku narození 2008 a mladší a 
zároveň navštěvují základní školu) 
- "Přebor oddílů JAC a BYAC Brno - mladší a starší žactvo, muži a ženy (zde se přihlašují děti narozené v 
letech 2007 a starší) 
 
U vybraného závodu kliknete na odkaz "přihláška", dole pak najdete odkaz "přihláška bez registrace" a 
otevře se vám registrační okno ve kterém vyplníte kolonky:  
JMÉNO  
PŘÍJMENÍ  
KLUB, ODDÍL  - předškoláci vyplňují JAC Brno 
                         - přípravka vyplňuje dle místa tréninku: Horníkova a Nám. Svornosti JAC Brno, Laštůvkova a 
  Ořechov BYAC Brno 
                         - mladší a starší žactvo (2007-2004): holky JAC Brno, kluci BYAC Brno 
                         - 2003 a starší: JAC Brno  
DATUM NAROZENÍ 
POHLAVÍ 
a vyberete DISCIPLÍNU 
nakonec kliknete na ODESLAT PŘIHLÁŠKU 
TAKTO JE ZAPOTŘEBÍ VYPLNIT KAŽDOU DISCIPLÍNU KAŽDÉHO DÍTĚTE KTEROU CHCETE ABY DÍTĚ 
ABSOLVOVALO.  
 
Online přihlášky jsou již zpřístupněny a KONČÍ VE ČTVRTEK 25.4.2019 VE 22:00!!! 
 
Předškoláci se přihlašují na všechny tři disciplíny! Hodnotí se trojboj.  
 
Vedle každého závodu, krom přihlášky, najdete i seznam přihlášených, ve kterém si můžete přihlášku 
zkontrolovat, pokud uděláte chybu napište mi e-mailem co jste spletli a zároveň udělejte novou správnou 
přihlášku.  
 
Dále vedle každého závodu svítí propozice, ve kterých najdete časový pořad a čas prezentace, kdy je 
zapotřebí se dostavit na místo závodu! 
 
Pro předškoláky je prezentace v 11:00-11:15. 
Pro přípravku je prezentace ve 12:00-12:40. 
Starší kategorie mají prezentaci u disciplíny. 
 
Pokud byste měli nějaký dotaz volejte na moje tel. č. 603 530 390 nebo pište na e-mail: 
pokeccc@seznam.cz 
--  
Jan Pokorný 
JAC a BYAC Brno 


