
ASK SLAVIA PRAHA 
 
 

 
 
 

pořádá 
 
 

z pověření soutěžní komise Pražského atletického svazu 
 
 
 
 
 

Přebor Prahy 
mužů, žen, juniorů, juniorek, 

dorostenců, dorostenek, 
starších žáků a starších žákyň 

ve vícebojích 
 
 
 

Praha, atletický stadion SK Slavia ve Vršovicích 
 
 

Sobota 30. září a neděle 1. října 2017 
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Vedoucí činovníci 

Ředitel závodů    Mgr. Petr Šarapatka 
Hlavní rozhodčí    Adriana Dvořáková 
Technický delegát    Jaroslava Weberová 
 
Přihlášky 

Přihlášky podávají atletické kluby a oddíly na webové stránce Českého atletického svazu: 
http://www.atletika.cz - Kalendář akcí, uzávěrka přihlášek je ve středu 27. září 2017 ve 22.00 
hodin. 
 
Startují 

Startují muži a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně,  
kteří byli k účasti na přeboru Prahy přihlášeni atletickými kluby a oddíly, odevzdali nejpozději 
jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři vyplněný prezentační 
formulář a uhradili tam zápisné stanovené pro: 

 závodníky z pražských atletických klubů a oddílů na 300 Kč, 

 závodnice z pražských atletických klubů a oddílů na 200 Kč, 

 závodníky a závodnice z mimopražských atletických klubů a oddílů na 400 Kč. 

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově  
a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají 
atletické kluby a oddíly. 
 
Soutěže 

Muži   - Desetiboj.   Ženy   - Sedmiboj. 

Junioři   - Desetiboj.   Juniorky  - Sedmiboj. 

Dorostenci  - Desetiboj.   Dorostenky  - Sedmiboj. 

Starší žáci  - Devítiboj.   Starší žákyně - Sedmiboj. 
 
Závodní kancelář 

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 30. září 2017 a v neděli 1. října 2017 od 08.00 hodin  
v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia. 
 
Stravování a občerstvení 

Stravování a občerstvení pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů je však možno  
ke stravování a občerstvení využít restauraci Na Pozemním hokeji Slavia. 
 
Zdravotní služba 

Zdravotní služba je zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia. 
 
 
 
 

http://www.atletika.cz/
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Rozdělení soutěží 

Všechny soutěže se uskuteční na atletickém stadionu SK Slavia, s výjimkou soutěží v disku 
mužů, juniorů, dorostenců a starších žáků, které proběhnou na vrhačské louce nad atletickým 
stadionem SK Slavia. 
 
Šatny 

Šatny jsou k dispozici v tribuně atletického stadionu SK Slavia, a to pro muže, juniory, 
dorostence a starší žáky šatny č. 33, 34 a 35 a pro ženy, juniorky, dorostenky a starší žákyně 
šatny č. 5, 6 a 7. 
 
Rozcvičování 

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno: 

 na protilehlé rovince atletického stadionu SK Slavia, 

 mimo atletický stadion SK Slavia, přičemž na vrhačské louce nad atletickým stadionem  
SK Slavia se nelze rozcvičovat v době, kdy zde probíhají soutěže v disku mužů, juniorů, 
dorostenců a starších žáků. 

Z bezpečnostních důvodů není povoleno rozcvičování na rovince v horní části tribuny 
atletického stadionu SK Slavia. 
 
Kontrola náčiní 

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí 
nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému 
rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia. 
 
Základní výšky a zvyšování 

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle počtu přihlášených 
závodníků a závodnic. 
 
Časový pořad 

Časový pořad bude určen podle počtu přihlášených závodníků a závodnic a zveřejněn  
ve čtvrtek 28. září 2017 na webové stránce Českého atletického svazu: http://www.atletika.cz. 
 
Výsledky 

Bodový stav po jednotlivých soutěžích bude průběžně vyvěšován v horní části tribuny 
atletického stadionu SK Slavia. 

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu: 
http://www.atletika.cz. 
 
Vyhlašování vítězů 

Vyhlašování vítězů bude provedeno do 30 minut po skončení příslušné soutěže a závodníci, 
resp. závodnice, se na něj dostaví v klubovém, resp. oddílovém, dresu nebo v klubové,  
resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení. 
 

http://www.atletika.cz/
http://www.atletika.cz/
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Upozornění 

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha  
ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu. 
 
 
Jménem ASK Slavia Praha přejeme všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších 
výkonů. 
 
 
Ing. Josef Šrámek               Mgr. Petr Šarapatka 
předseda ASK Slavia Praha               ředitel závodů 
 
 

 
Partner ASK Slavia Praha 


