
HALOVÝ PŘEBOR MUŽŮ A ŽEN ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ROK 2018 

Pořadatel  
Ústecký krajský atletický svaz, technické uspořádání vč. rozhodčích LIAZ Jablonec 

Datum a místo 

Neděle 11. února 2018, Jablonec nad Nisou – hala na Střelnici – začátek v 10.45 hodin 

Vedoucí činovníci 
 
Ředitel závodů     Dušan Molitoris 
Hlavní rozhodčí     Jiří Kudlička  
Technický delegát      Petr Flanderka 
Hlasatel      Josef Mairich 

Závodní kancelář 
Bude otevřena v přístavbě atletické haly v neděli 11. února 2018 od 9.20 hod. do 10.10 hod. (ukončení 
prezentace). 

Přihlášky 

a) podávají atletické oddíly přes webové stránky ČAS www.atletika.cz. Otevření přihlášek 5. února 
2018, uzavření 9. února 2018 ve 24.00 h.  

b) pořadatel má právo přihlášku závodníka resp. závodnice z výkonnostních důvodů odmítnout a toto 
rozhodnutí je povinen oddílům oznámit do 10. února 2018 do 17.00 h. 

c) ve startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat!!! 

Startující 

Startují registrovaní závodníci, kteří byli k účasti na přeborech včas přihlášeni a prezentovali se včas v 
závodní kanceláři:  
a) členové ÚKAS muži a ženy (roč. 2002 a starší), 
b) členové ÚKAS starší žactvo (roč. 2003 a 2004), a to pouze v případě dobré výkonnosti, 
c) mimo soutěž nečlenové ÚKAS, a to pouze roč. 2002 a starší. 

Omezení startu 

a) závodníci a závodnice mohou startovat pouze v rozsahu závodění své věkové kategorie (mistrovské a 
doplňkové disciplíny, 

b) závodníci a závodnice nar. 2003 a 2004 mohou startovat pouze v jednom běhu na 200 m a delším. 
c) závodníci ani závodnice nar. 2005 a mladší nemohou na přeboru startovat, 

Soutěže 

Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, trojskok, tyč, koule 
Ženy  60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, trojskok, tyč, koule  
Žactvo  tyč 
Vložené závody bez nároku na medaile: 
Junioři   60 m př., koule  
Dorostenci 60 m př., koule  
Dorostenky 60 m př., koule  

Základní výšky  

Základní výšky určí technický delegát po obdržení přihlášek. 

Technická ustanovení 

a) v soutěžích na 60 m postupuje do finále pouze 8 nejlepších podle časů,  
b) startující mimo soutěž nemají nárok na postup do finále v žádné disciplíně, 
c) překážkové běhy i ostatní běhy se běží na čas rovnou jako finále,  
d) v trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na: 

- 11 m pro soutěže mužů 
- 9 m pro soutěže žen 

e) vyhlašování vítězů bude probíhat průběžně vlevo za vstupem do haly. 
 

 



 
HALOVÝ PŘEBOR MUŽŮ A ŽEN ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ROK 2018 

PŘEDBĚŽNÝ časový pořad 

 

komise: I. II. III. IV. V. 

10:30 60m př. M+JŘI dálka M výška Ž tyč M koule Ž 

10:40 60m př. DCI     

10:50 60m př. Ž     

11:00 60m př. DKY     

11:10 800m M     

11:20 800m Ž     

11:30 60m R M    koule DKY 

12:05 60m R Ž  dálka Ž    

12:15     koule M 

12:45 400m M   výška M tyč Ž+žactvo  

13:10 400m Ž    koule JŘI 

13:30 60m F M     

13:35 60m F Ž  trojskok M+Ž    

13:45 1500m M     koule DCI 

13:55 1500m Ž     

14:05 200m M      

14:40 200m Ž      

 

 
Medaile a diplomy těch, kteří se vyhlášení nezúčastní, budou k dispozici v závodní kanceláři. 
 
Časový pořad může pořadatel upravit podle počtu přihlášených. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


