
POZVÁNKA NA 2. KOLO KVALIFIKACE PŘEBORU PRAHY 

-1. KOLO DVOJBOJE SKUPINY  „C“ 
MLADŠÍHO ŽACTVA 

 
DATUM:   18. 5. 2017  V 16:30 
MÍSTO:    STADION MLÁDEŽE, NA KOTLÁŘCE 1 

POŘADATEL:  SK KOTLÁŘKA  
HLAVNÍ  ROZHODČÍ:  FERDINAND BORT 

ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍK:  JITKA FIALOVÁ 
 
Přihlášky 

Předběžné přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením 
příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu 

docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce Českého 
atletického svazu (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář“, a to do středy 17. 
května 2017 do 22.00 hodin. 

Případné škrty předají vedoucí družstev řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 
ve čtvrtek 18. května 2017 do 15.45 hodin. 

Závodní kancelář 
Závodní kancelář je umístěna v hlavní budově na Stadionu mládeže. 

Občerstvení 
V průběhu závodů je možno k občerstvení využít Bistra Relax na atletickém 
stadionu. 

Zdravotní služba 
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodů v hlavní budově atletického 

stadionu. 
Šatny 
Šatny budou k dispozici tzv. letní šatny v zatáčce stadionu. 

Technická ustanovení 
Atletický stadion má 400 m dlouhou tartanovou dráhu, 6 drah na obvodu i v 

rovince, tartanové sektory pro výšku, dálku i kriket. 
Rozcvičování je povoleno na atletickém stadionu. 
Vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 

minut před zahájením disciplíny, rozhodčím a funkcionářům závodů. 
Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín startér a u 

technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před 
zahájením disciplíny.  
   

Skupina C   
USK Praha „A 

USK Praha „B“ 
SK Kotlářka 
SK ZŠ Jeseniova „C“ 

Spartak Praha 4 „A“ 

  

Spartak Praha 4 „B“ 

Atletik Rudná 
 AC Praha 1890 
Sokol Královské Vinohrady 

Sokol Smíchov I. 
 

 
 

http://www.atletika.cz/


Technická ustanovení pro dvojboje a smíšené štafety  

Ve třech kolech se uskuteční následující čtyři různé dvojboje: 
                               60 m a výška   150 m a koule 

           60 m překážek a dálka  600 m a kriketový míček 
 
Člen družstva musí absolvovat v každém kvalifikačním kole jiný typ dvojboje. 

Opakování stejného typu bude považováno za neoprávněný start se všemi 
důsledky, z toho vyplývajícími.  

V technických disciplínách má každý účastník čtyři pokusy. 
Pro soutěž ve vrhu koulí je hmotnost náčiní pro žáky 3 kg, pro žákyně 2 kg.   
Základní výšky pro soutěž ve skoku vysokém je stanovena pro soutěž žáků 

105cm m a pro soutěž žákyň 100cm. Na úvod utkání je zařazena soutěž 
smíšených štafet na 4x60 m (2H+2D). Za každé družstvo mohou startovat čtyři 

štafety. Není povolen start závodníka ve dvou štafetách. 
 

     

Časový pořad dvojboje: 
16:30  4 x 60 m smíšená štafeta (2H+2D) 

16:45    600 m H   dálka H  koule D       
16:50   výška H      kriket D 

16:55    150 m H  
17:10    60 m D   
17:30    60 m př. D                

17:50    60 m př. H výška D      kriket H 
17:55     dálka D            koule H 

18:05    60 m H 
18:20    150 m D 
18:30    600 m D 

 


