
HALOVÝ PŘEBOR PRAHY MLADŠÍHO ŽACTVA 
 
Pořadatel: z pověření PAS pořádá PSK Olymp Praha 
Datum: neděle 19. února 2017 
Místo: Stromovka - hala Otakara Jandery 
Přihlášky se přijímají: 
od 7. 2. do 16. 2. 2016 do 24:00 hodin na www.atletika.cz  
V Přeboru Prahy mladšího žactva není povolen start staršího žactva a ročníků 2006 a mladších. 
K závodům bude přijato maximálně 32 závodníků/závodnic v běžeckých soutěžích a maximálně 20 
závodníků/závodnic v technických disciplínách. O startu závodníka/závodnice rozhodne na základě 
dosažených a nahlášených výkonů technický delegát přeboru a tuto skutečnost oznámí prostřednictvím 
webových stránek PAS a ČAS nejpozději dne 17. 2. 2017 do 10:00 hodin. Ve všech běžeckých disciplínách 
rozhodne o celkovém pořadí dosažený čas. 
V kategorii mladšího žactva je možno startovat nejvýše ve dvou individuálních disciplínách 
Závodníci a závodnice pražských atletických klubů a oddílů (za podmínky úhrady startovného ve výši 100,- 
Kč může být přijata i přihláška mimopražského závodníka či závodnice) ročníku 2004-2005, registrovaní v 
ČAS a k přeborům jednotlivců jsou řádně přihlášeni prostřednictvím webové aplikace stránek ČAS. 
Start mimopražského závodníka/závodnice na Přeboru Prahy ml. žactva bude umožněn pouze jako dovýběr 
do stanoveného počtu závodníků/závodnic. O startu, a případném postupu do finále mimopražského 
závodníka či závodnice rozhodne technický delegát přeboru. 
 
Startovné je stanoveno v následující výši: 
Přebory Prahy:  
Závodníci pražských oddílů 30,- Kč za každý přihlášený start, 50,- Kč za štafetu. 
Závodníci mimopražských oddílů 100,- Kč za každý přihlášený start prostřednictvím webové aplikace 
stránek ČAS. 
 
UPOZORNĚNÍ !!!! 
Startovné  uhradí  oddíly hospodáři závodu za starty, které přihlásily do čtvrtka 16.2. 2017 do 
24:00 hod, nejpozději do neděle 19.2. do 10:30hod. 
Toto opatření platí jak pro pražské tak mimopražské oddíly.                                                    
Pořadatel nebude přijímat jednotlivé platby od jednotlivců. Pražské a mimopražské oddíly, 
které neuhradí startovné v neděli  19.2. 2017 do 10:30 hodin, tak jejich závodníci nebudou 
připuštěni ke startu. 
 
Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce. 
Občerstvení v hale zajištěno pořadatelem v prostoru tzv.VIP 
 
Přebory Prahy jsou nominačním závodem na meziměstské utkání Praha - Brno - Ostrava - 
Bratislava 
Vedoucí činovníci: 
ředitel závodů:  Jindřich Linhart 
technický ředitel: Vladimír Černý 
hlavní rozhodčí:  Lukáš Lébr 
technický delegát:  Martin Smetana 
Rozsah disciplín pro obě kategorie: 
60m, 150m, 300m, 60m překážek, výška, dálka, koule - žáci 3kg, žákyně 2kg, žákyně 600m, žáci 1000 m 
smíšená štafeta 4x200m (2 žákyně + 2 žáci) 
 
Časový pořad: 
11:00 60 m př. žákyně   dálka žáci    koule žákyně /2kg/ 
11:15 60 m př. žáci 
11:30 60 m žky 
11:45 60 m žáci 
12:00           koule žáci /3kg/ 
12:05  
1. vyhlašování vítězů (dálka žáci, koule žákyně, 60 m př. obě kategorie, 60 m žákyně) 

http://www.atletika.cz/


12:10 300 m žákyně   dálka žákyně 
12:15      výška žáci (základní výška 1.25 m) 
12:30 300 m žáci 
12:50 600 m žákyně 
13:00 1000 m žáci 
13:10  
2. vyhlašování vítězů (dálka žákyně, koule žáci, 60 m žáci, 300 m obě kategorie) 
13:15 150 m žákyně    výška žákyně (základní výška 1.15 m) 
13:40  
3. vyhlašování vítězů (výška žáci, 800 m žákyně, 1500 m žáci) 
13:45 150 m žáci 
14:15  
4. vyhlašování vítězů (výška žákyně, 150 m obě kategorie) 
14:20 4x200 m (2+2) smíšená štafeta 
14:35  
5. vyhlašování vítězů (štafety 4x200 m) 


