
PROPOZICE 

 

Přebor Jihočeského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, 

dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků, mladších žákyň 

a přípravky v přespolním běhu 2017. 
 

Krajský přebor se koná jako otevřený závod. 

 

Pořadatel 
Atletika Prachatice z pověření Jihočeského krajského atletického svazu. 

 

Datum a místo 

Neděle 9. dubna 2017 od 11.00 hodin v areálu ZŠ Národní v Prachaticích. 

 

Činovníci závodu 
Ředitel závodu  Jan Plánek  

Hlavní rozhodčí  Václav Tipka 

Startér    Ludvík Vacek 

Technický delegát  Pavel Novák 

 

Přihlášky 
Podávají atletické oddíly-kluby i jednotlivci prostřednictvím webové stránky ČAS:  

www.atletika.cz a to do pátku 07.04.2017 do 20:00 hodin. 

Neregistrovaní závodníci na E-mail vedoucího závodní kanceláře: kpprespol@topi.cz rovněž 

do pátku 07.04.2017 do 20:00 hodin, eventuálně mimořádně v den závodu v závodní 

kanceláři nejpozději dvě hodiny před startem příslušné kategorie-závodu za zvýšené 

startovné 100,- Kč! 
 

Startují 
V rámci přeboru startují muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci, 

starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně a přípravka (2006-2007) z jihočeských atletických 

oddílů, kteří jsou registrováni v ČAS; v rámci přeboru přípravek mohou nastoupit i závodníci 

ročníku 2008 (registrace není požadována). 

Závodníci z jiných krajů i neregistrovaní závodníci mohou startovat v rámci otevřeného 

závodu bez nároku na medaili a diplom. 

Nejmladší žactvo /2008 a mladší/ startuje v rámci vložených závodů.  
 

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne 

starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají oddíly. 
 

 

Soutěž družstev 

V kategorii přípravek (2006-2007), mladšího žactva a staršího žactva bude vyhodnocena i 

soutěž 4 členných smíšených družstev z oddílů Jihočeského kraje. 

Smíšené družstvo v jednotlivých kategoriích tvoří vždy 2 hoši + 2 děvčata (do hodnocení se 

započítává součet umístění všech členů družstva); soupisky jednotlivých družstev musí být 

předány technickému delegátovi minimálně 30 minut před startem prvního běhu příslušné 

kategorie. 

 

Startovné 
Startovné bude jednotné a to 30,- Kč za závodníka. Na místě přihlášení 100 Kč. 

Bude se hradit u hospodáře závodu v závodní kanceláři při prezentaci v hotovosti. 

http://www.atletika.cz/


Kategorie a délky tratí 

/závody krajského přeboru/ 

Muži /1997 a starší/, junioři /1998-1999/      6 000 m 

Ženy /1997 a starší/, juniorky /1998-1999/, dorostenci /2000-2001/  4 000 m 

Dorostenky /2000-2001/, starší žáci a starší žákyně /2002-2003/   2 600 m 

Mladší žáci a mladší žákyně /2004-2005/      2 000 m 

Přípravka hoši i dívky /2006-2007, popř.2008/     1 300 m 
 

/vložené závody/ 

Mladší přípravka H,D /2008-2009/       640 m 

Nejmladší děti H,D/2010 a mladší/       325 m 

 

Závodní kancelář 
Bude otevřena v den závodu od 9:00 hodin do ukončení závodu v ZŠ Národní (vstup od hřiště 

- ulice Budovatelská). 

 

Prezentace závodníků 
Prezentace se uskuteční v závodní kanceláři. Každý odprezentovaný závodník/-ce/ po 

uhrazení startovného obdrží startovní číslo. Startovní čísla budou vratná. Prezentace se 

uskuteční od 9:00 hodin. Závodníci/-ce/ jednotlivých kategorií se musí odprezentovat 

nejpozději hodinu před startem svého závodu. 

 

Charakter a povrch tratí 
Tratě jsou mírně zvlněné, povrch travnatý 

 

Šatny a umývárny 
Šatny pro převlékání a umývárny se studenou vodou budou zajištěny v ZŠ Národní. 

 

Občerstvení 
Teplý čaj zdarma. 

 

Tituly a ceny 
V jednotlivých kategoriích krajského přeboru, v níž nastoupili minimálně 3 soutěžící ze 2 

atletických oddílů získávají závodníci na prvním až třetím místě medaili a diplom(v kategorii 

přípravek i závodníci na čtvrtém a pátém místě). 

V soutěži družstev v jednotlivých kategoriích, v níž byla přihlášena a nastoupila minimálně 3 

družstva z Jihočeského kraje, získávají družstva na prvním až třetím místě pohár a diplom, 

jednotliví závodníci medaili. 

Ve vložených závodech obdrží závodníci na prvních třech místech od pořadatele drobné ceny. 

 

Vyhlašování 
První blok vyhlášení výsledků se uskuteční po skončení přeborového závodu přípravek, další 

vyhlašování bude průběžné po skončení závodu jednotlivých kategorií. 

 

Časový pořad 

(časy startů jsou orientační, může dojít k posunu podle počtu startujících) 
 

/vložené závody/ 
11:00  Nejmladší děti D /2010 a mladší/   325 m (1x ovál) 

11:10  Nejmladší děti H /2010 a mladší/   325 m (1x ovál) 

11:20  Mladší přípravka D /2008-2009/   640 m (1x malý okruh) 



11:30  Mladší přípravka H /2008-2009/   640 m (1x malý okruh) 
 

/přeborové závody/ 
11:40   Přípravka D /2006-2007 popř.2008/   1 300 m (1x střední okruh) 

11:50   Přípravka H /2006-2007 popř.2008/   1 300 m (1x střední okruh) 
 

  První blok vyhlášení vítězů 
 

12:10  Mladší žákyně /2004-2005/    2 000 m (1x velký okruh) 

12:30  Mladší žáci /2004-2005/    2 000 m (1x velký okruh) 

12:50  Starší žákyně /2002-2003/    2 600 m (2x střední okruh) 

13:10  Starší žáci /2002-2003/    2 600 m (2x střední okruh) 

13:30  Dorostenky /2000-2001/    2 600 m (2x střední okruh) 

13:50  Dorostenci /2000-2001/    4 000 m (2x velký okruh) 

14:20  Ženy /1997 a starší/, juniorky /1998-1999/  4 000 m (2x velký okruh) 

14:50  Muži /1997 a starší/, junioři /1998-1999/  6 000 m (3x velký okruh) 

 

 

Pavel Novák v. r.      Jan Plánek v. r. 

předseda JKAS       ředitel závodu 

 


