
 

ZPRAVODAJ č. 1/2017-MČR družstev žen 
 

Vážení sportovní přátelé, 

na webových stránkách ČAS jsou již zveřejněny propozice mistrovství České republiky družstev mužů a 

žen, které se uskuteční v neděli 10. září na stadionu AK Škoda Plzeň za pořadatelství domácího oddílu.  

 

http://www.atletika.cz/zaostreno-na/mcr-druzstev-20171/ 

 

Tyto propozice doplňuji a upřesňuji:  

a/ předběžnou přihlášku je třeba podat nejpozději do soboty 9. 9. 2017 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. Přihlášky štafet se předávají při zahájení technické porady 

řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů “Přihláška k atletické soutěži“-kartička. 

 

b/ technická porada od 9 hodin na stadionu v 1. patře tribuny. Technické porady se může zúčastnit jeden 

vedoucí každého zúčastněného družstva 

 

c/ na technické poradě odevzdáte: 

-definitivní přihlášku skládající se z opraveného výtisku předběžné přihlášky 

-družstva mohou předat také doplňkovou soupisku /stačí email/ 

 

d/ výdej startovních čísel bude probíhat v sobotu od 15:00 do 20:00 hodin a v neděli od 8:00        

    v prostoru svolavatelny na stadionu 

-nová startovní čísla od pořadatele: 

  USK Praha           151-175 

  AK Škoda Plzeň                  176-200 

  AK Olymp Brno  201-225 

  AK SSK Vítkovice           226-250 

  TJ Sokol Kolín                     251-275 

  PSK Olymp Praha                276-300 

   

e/ pro zařazení závodníků a závodnic do běhů i pro určení jejich pořadí v soutěžích v poli bude rozhodující 

výkon uvedený přihlášce, nebude se tedy losovat 

 

f/ základní výšky a zvyšování ve skoku do výšky a ve skoku o tyči určím až na technické poradě 

 

g/ pro úplnost připomínám dodržovat ustanovení Soutěžního řádu družstev vztahující se k mistrovství 

České republiky družstev mužů a žen. 

Přeji všem úspěšný závěr atletické sezóny. 

 

Družstva vstupují do soutěže s hlavními body udělenými jim za umístění v extralize systémem 6-5-4-3-2-

1 bod za 1. - 6. místo. 

Vítěz je Mistrem ČR družstev a má právo účasti startu v Evropském poháru mistrovských klubů v roce 

2018.  

 

 

 

Přeji všem úspěšnou atletickou sezónu. 

Roman Málek-řídící pracovník Extraligy žen-U Kola 3378, 470 01 Česká Lípa  

mobil: 607 055 680, e-mail: accli@seznam.cz 

  

V České Lípě 27. srpna 2017 
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