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SOKOL 
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ATLETIKA 



 

Datum 
Neděle 12. června 2016 

Místo 
Atletický stadion Mirka Tučka, Brankovická 979, Kolín-Borky 

Vedoucí činovníci 

Řídící soutěže:          Dušan Molitoris 

                                     Roman Málek 

Ředitel závodu:          Jiří Tuček 

Hlavní rozhodčí:          Jaromír Prokeš 

Technický ředitel:      Martin Radikovský 

Vedoucí svolavatelny: Vlasta Šlezová 

Lékař závodu:          MUDr. Václav Navrátil 

 

Přihlášky 
Předběžné přihlášky se podávají do soboty 11. 6. 2016 do 20.00 hodin na webové stránce ČAS 

(www.atletika.cz). Musí obsahovat seznam závodníků/závodnic s uvedením příjmení, jména, 

startovního čísla a přihlašované disciplíny. 

 

Šatny 
Budou k dispozici v nové i staré sociální budově a budou viditelně označeny. Šatny slouží 

pouze k převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci. 

 

Technická porada 

Uskuteční se v neděli 12. června 2016 od 9.30 hodin v klubovně nové sociální budovy (ženy) 

a v bufetu nové sociální budovy (muži). Technické porady se mohou zúčastnit 2 vedoucí za 

každé družstvo. 

 

Závodní kancelář 

V průběhu závodu bude umístěna ve stanu za cílem běhů, zajišťuje On line systém, spol. s r.o. 

  

Technická ustanovení 

Atletický stadion má 400 m dlouhou umělohmotnou dráhu (Alsatan SC), 8 drah na rovince, 6 

drah na obvodu. Umělohmotný povrch (Alsatan SC) mají sektory pro výšku, tyč, dálku, 

trojskok a oštěp.  

Pro rozcvičování bude sloužit malý třistametrový stadión (v době soutěží v hodu kladivem 

pouze jeho zatáčka vzdálenější od vrhačské klece) a přilehlý lesopark. Rozcvičovací plochy 

není možné využít pro rozhazování.  

Hod kladivem proběhne na sektoru na třistametrovém rozcvičovacím stadiónu.  

Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž 

soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Na stadión budou závodníci zaváděni 

ze svolavatelny. Odchod ze závodiště je možný pouze přes mix zónu umístěnou v prostoru za 

cílem. Od soutěží v poli budou závodníci odváděni společně  rozhodčím. 

 

Vážení náčiní 

Proběhne nejpozději 60 minut před zahájením disciplíny ve skladu náčiní v nové sociální 

budově. 

 

 



 

Dopingová kontrola 

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým 

komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. 

Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v nové sociální budově.  

 

Parkování 
V okolí atletického stadiónu Mirka Tučka v Kolíně-Borkách. 

 

Občerstvení 
Bude zajištěno ve stáncích v areálu stadiónu a v bufetu v nové sociální budově. 

 

Prezentace závodníků 

Bude probíhat ve svolavatelně umístěné na rozcvičovacím stadiónu u sociální budovy. Konec 

prezentace je stanoven takto: 

Běhy – 15 minut před zahájením disciplíny 

Skoky, hody a vrhy – 30 minut před zahájením disciplíny 

Skok o tyči – 60 minut před zahájením disciplíny 

Po uplynutí tohoto času budou závodníci ze svolavatelny zaváděni k disciplínám rozhodčími. 

 

Vyhlašování 

Ihned po skončení poslední disciplíny budou slavnostně vyhlášeni vítězové základní části 

Česká spořitelna extraligy družstev mužů a žen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Časový pořad  

 

10.30 3000 m ŽF  Dálka Ž Tyč Ž   Oštěp Ž Kladivo M 

10.50 3000 m MF 

11.05 100 m  ŽR 

11.20 100 m  MR 

11.30     Výška Ž 

11.35 800 m  ŽF 

11.45 800 m  MF 

11.50         Oštěp M Kladivo Ž 

12.00 100 m př. ŽF  Dálka M 

12.15 110 m př. MF 

12.30 100 m  ŽF 

12.40 100 m  MF 

12.55 400 m  ŽF 

13.05 400 m  MF 

13.10         Koule M Disk Ž 

13.15 3000 m př. ŽF  Výška M Tyč M 

13.30       Trojskok Ž 

13.35 3000 m př. MF 

13.55 400 m př. ŽF 

14.10 400 m př. MF 

14.25 200 m  ŽF 

14.30         Koule Ž Disk M 

14.35 200 m  MF 

14.50 1500 m ŽF    Trojskok M 

15.00 1500 m MF 

15.15 4x100 m ŽF 

15.25 4x100 m MF 

15.35 4x400 m ŽF 

15.45 4x400 m MF 

 

 


