
Atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 
 

z pověření Českého atletického svazu 

pořádá 

Mezikrajové utkání družstev 

mladšího žactva 
Atletická hala na Střelnici 

sobota 10. prosince 2016 
 

Rozpis závodů 
 
Vedoucí činovníci 
Ředitel závodů        Michal Preisler 
Hlavní rozhodčí       Bořivoj Všetečka 

Řídící soutěže          Martin Mikula 

 
Startují 
Krajská družstva mladších žáků a žákyň ročníků 2003, 2004 a 2005 z krajů Libereckého, 
Ústeckého, Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského. 

 

Technická porada 
Bude zahájena v 9:45 hodin v 1. poschodí přístavby atletické haly nad závodní kanceláří 
(vchod ze stadionu přes závodní kancelář). Porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého 

zúčastněného družstva, ředitel závodů, hlavní rozhodčí a řídící soutěže. 

 
Disciplíny 
Mladší žáci              60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., dálka, výška, koule 3 kg 
Mladší žákyně         60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., dálka, výška, koule 2 kg 

Společná štafeta       6 x 200 m (3 žáci a 3 žákyně) 

 

Přihlášky 
Podávají krajské atletické svazy přes www.atletika.cz do čtvrtka 8. prosince 2016 
do 20:00 hodin. 

Případné změny v den závodu v závodní kanceláři do 9:30 hodin. 

 
  Omezení startů 
Společné družstvo tvoří maximálně 16 žáků a 16 žákyň. Start je povolen pouze ve dvou 

individuálních disciplínách a štafetě. V každé individuální disciplíně mohou z družstva 

nastoupit nejvýše 3 závodníci, družstvo může postavit maximálně 2 štafety. Započítává se čas 

lepší štafety do celkového hodnocení. 

Základní výšky budou stanoveny řídícím soutěže a sděleny vedoucím družstev na technické 

poradě. 

Každý závodník ve skoku dalekém a ve vrhu koulí má 4 pokusy. 

 

Rozcvičení 
Je možné pouze ve vyhrazeném prostoru v hale nebo na venkovní dráze 

 

Šatny 
Jsou k dispozici v hale – 1. poschodí žákyně, 2. poschodí žáci. Cenné věci nenechávejte 
v šatně. Je však možné si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. 

Po vrácení zámku bude vrácena záloha. 

 

http://www.atletika.cz/


Hodnocení 
V každé disciplíně boduje prvních 10 závodníků systémem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bod. 

Body ve štafetě se započítávají jen do celkového pořadí krajů systémem 10- 8–6–4–2 body. 

Při vzájemné bodové shodě v soutěži družstev rozhoduje větší počet umístění na prvních 

místech, (resp. dalších umístění) v individuálních startech. 

 

Společná ustanovení 

Z družstva se započítávají pouze dva nejlepší výkony v každé disciplíně, ve štafetě jeden. 

Body v běhu na 60 m získávají závodníci podle pořadí ve finálových bězích, postupový klíč 

do finálových běhů oznámí řídící soutěže. 

Ve všech dalších bězích včetně štafet se pořadí stanoví podle dosažených časů ze všech běhů. 

 

Startovní čísla 
Závodníkům startujícím v běhu na 800 m dodá pořadatel při prezentaci před startem. 
 

Prezentace 
Bude  probíhat  v bězích  u  startéra  10  minut  před  startem,  v technických  disciplinách 
u vrchníka 15 minut před zahájením disciplíny. 

 

Protesty 

Informace budou podány na technické poradě.  

 

Zdravotní zajištění 
Lékař bude přítomen v označené místnosti v přístavbě atletické haly. 
 

Odměny 
Nejlepší tři týmy obdrží za umístění v celkovém pořadí (společně žáci a žákyně) medaile 
a pohár. Vítězná družstva v kategorii žáků a žákyň obdrží pohár. Nejlepší výkony v kategorii 

žáků i žákyň budou odměněny pohárem. 

Každý účastník obdrží také tričko s potiskem. 

 

Slavnostní zahájení 

Informace budou podány na technické poradě.  

 

Vyhlášení vítězů 

Informace budou podány na technické poradě.  

 

Výsledky 
Budou  průběžně  vyvěšovány  na  tabulích  u  vchodu  do  haly.  Kompletní  výsledky  budou 
zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS. 

 
 
  



Časový pořad 

11:00 Slavnostní zahájení 
11:15 60 m rozběhy žákyně koule žákyně 

11:30 60 m rozběhy žáci 

11:45 60 m př. žákyně dálka žáci 

12:00 60 m př. žáci 

12:15 60 m finále žákyně výška žákyně 

12:25 60 m finále žáci 

12:45 800 m žákyně koule žáci 

13:00 800 m žáci 

13:15 výška žáci dálka žákyně 

13:30 150 m žákyně 

13:45 150 m žáci 

14:00 6 x 200 m smíšená družstva 

14:30 Slavnostní vyhlášení výsledků 

 

 

 



 
 
 
 
 


