SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ
____________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo předpisu 1/2021

Účinnost od 1. února 2021

____________________________________________________________________________________________________________________________

Směrnice ČAS
ze dne 11. ledna 2021

Soutěžní řád družstev
Předsednictvo Českého atletického svazu (dále jen „ČAS“) se usneslo na této směrnici ČAS:
Čl. 1
Vydává se Soutěžní řád družstev, který je přílohou této směrnice.
Čl. 2
(1) Zrušuje se směrnice ČAS č. 5/2020 - Soutěžní řád družstev, ze dne 18. června 2020.
(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. února 2021.
PaedDr. Libor Varhaník, v. r.
předseda ČAS

Příloha

SOUTĚŽNÍ ŘÁD DRUŽSTEV
Čl. 1
Základní ustanovení
Soutěže družstev (dále jen „soutěže“) jsou nedílnou součástí atletické závodní činnosti. Vypisují se
každoročně a probíhají podle ustanovení tohoto soutěžního řádu (dále jen „SŘ“) a Pravidel atletiky.
Čl. 2
Řízení soutěží
Soutěže řídí soutěžní komise ČAS (dále jen „SK ČAS“), a to prostřednictvím svého pověřeného
pracovníka, kterým je Libor Dinga, ČAS, Na Pískách 2583/8, 160 00 Praha 6, telefon: 734693832,
e-mail: ldinga@atletika.cz.
Za organizaci, přímé řízení a průběh jednotlivých soutěží zodpovídají příslušní řídící pracovníci.
Čl. 3
Systém soutěží
a) Soutěže dospělých jsou dlouhodobé a pořadí soutěže v uplynulém ročníku je rozhodující pro
zařazení do stupně soutěže následujícího ročníku.
Soutěže mládeže jsou jednoroční, začínají na úrovni krajů a končí jednorázovým mistrovstvím
České republiky (dále jen „ČR“) v kategoriích juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších
žáků a starších žákyň.
b) Všechny soutěže probíhají formou víceutkání za účasti všech družstev skupiny.
Čl. 4
Organizace soutěží
a) Mistrovství ČR mužů
Uskuteční se jako šestiutkání, za účasti družstev, která se v extralize mužů umístila na 1. - 6. místě,
uspořádá ho TJ Lokomotiva Břeclav, a to 5. září 2021 v Břeclavi.
Družstva vstupují do soutěže s hlavními body udělenými jim za umístění v extralize mužů systémem
6-5-4-3-2-1 bod za 1. - 6. místo.
b) Mistrovství ČR žen
Uskuteční se jako šestiutkání, za účasti družstev, která se v extralize žen umístila na 1. - 6. místě,
uspořádá ho TJ Lokomotiva Břeclav, a to 5. září 2021 v Břeclavi.
Družstva vstupují do soutěže s hlavními body udělenými jim za umístění v extralize žen systémem
6-5-4-3-2-1 bod za 1. - 6. místo.
c) Extraliga mužů
Uskuteční se ve 2 kolech jako osmiutkání a dále viz ustanovení čl. 4 písm. a) a e).
d) Extraliga žen
Uskuteční se ve 2 kolech jako sedmiutkání a dále viz ustanovení čl. 4 písm. b) a f).
e) Baráž o účast v extralize mužů
Uskuteční se jednorázově jako osmiutkání, za účasti družstev, která se v extralize mužů umístila
na 7. a 8. místě, a družstev, která se v I. lize mužů umístila ve skupinách A, B a C na 1. a 2. místě,
a uspořádá ji oddíl, resp. klub (dále jen oddíl), jehož družstvo se v I. lize mužů, skupina C, umístilo
na 1. místě, a to 4. září 2021.
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f) Baráž o účast v extralize žen

g)

h)
i)

j)

k)

l)

Uskuteční se jednorázově jako sedmiutkání, za účasti družstva, které se v extralize žen umístilo
na 7. místě, a družstev, která se v I. lize žen umístila ve skupinách A, B a C na 1. a 2. místě,
a uspořádá ji oddíl, jehož družstvo se v I. lize mužů, skupina C, umístilo na 1. místě, a to 4. září
2021.
I. liga mužů
Uskuteční se ve 4 kolech jako sedmiutkání ve skupině A a osmiutkání ve skupinách B a C a poté
viz ustanovení čl. 4 písm. e) a i).
I. liga žen
Uskuteční se ve 4 kolech jako osmiutkání ve 3 skupinách a poté viz ustanovení čl. 4 písm. f) a j).
Baráž o účast v I. lize mužů
V Čechách se uskuteční jednorázově jako devítiutkání, za účasti družstev, která se v I. lize mužů
umístila ve skupině A na 7. místě a ve skupině B na 7. a 8. místě, a družstev, která se v II. lize mužů
umístila ve skupinách A, B a C na 1. a 2. místě, a uspořádá ji oddíl, jehož družstvo se v I. lize mužů,
skupina A, umístilo na 7. místě, a to 4. září 2021.
Na Moravě a ve Slezsku se uskuteční jednorázově jako desetiutkání, za účasti družstev, které se
v I. lize mužů umístila ve skupině C na 7. a 8. místě, a družstev, která se v II. lize mužů umístila
ve skupinách D a E na 1. - 4. místě, a uspořádá ji SSK Vítkovice, a to 4. září 2021 v Ostravě.
Baráž o účast v I. lize žen
V Čechách se uskuteční jednorázově jako desetiutkání, za účasti družstev, která se v I. lize žen
umístila ve skupinách A a B na 7. a 8. místě, a družstev, která se v II. lize žen umístila
ve skupinách A, B a C na 1. a 2. místě, a uspořádá ji oddíl, jehož družstvo se v I. lize mužů,
skupina A, umístilo na 7. místě, a to 4. září 2021.
Na Moravě a ve Slezsku se uskuteční jednorázově jako desetiutkání, za účasti družstev, které se
v I. lize žen umístila ve skupině C na 7. a 8. místě, a družstev, která se v II. lize žen umístila
ve skupinách D a E na 1. - 4. místě, a uspořádá ji SSK Vítkovice, a to 4. září 2021 v Ostravě.
II. liga mužů
V Čechách se uskuteční ve 4 kolech jako devítiutkání ve skupině A a osmiutkání ve skupinách B a C
a poté viz ustanovení čl. 4 písm. i) a m).
Na Moravě a ve Slezsku se uskuteční ve 4 kolech jako víceutkání ve 2 skupinách a poté
viz ustanovení čl. 4 písm. i).
II. liga žen
V Čechách se uskuteční ve 4 kolech jako osmiutkání ve skupinách A a B a devítiutkání ve skupině C
a poté viz ustanovení čl. 4 písm. j) a n).
Na Moravě a ve Slezsku se uskuteční ve 4 kolech jako víceutkání ve 2 skupinách a poté
viz ustanovení čl. 4 písm. j).

m) Baráž o účast v II. lize mužů v Čechách
Uskuteční se jednorázově jako víceutkání, za účasti družstev, která se v II. lize mužů umístila
ve skupině A na 8. a 9. místě a ve skupinách B a C na 8. místě, a vítězů krajských soutěží z Čech,
a uspořádá ji vítěz krajské soutěže Středočeského kraje, a to 28. září 2021.
(SK krajů ohlásí nejpozději do 13. září 2021 pověřenému pracovníkovi SK ČAS postupující družstva
z krajských soutěží se jmény a adresami vedoucích družstev)
n) Baráž o účast v II. lize žen v Čechách
Uskuteční se jednorázově jako víceutkání, za účasti družstev, která se v II. lize žen umístila
ve skupinách A a B na 8. místě a ve skupině C na 8. a 9. místě, a vítězů krajských soutěží z Čech,
a uspořádá ji vítěz krajské soutěže Středočeského kraje, a to 28. září 2021.
(SK krajů ohlásí nejpozději do 13. září 2021 pověřenému pracovníkovi SK ČAS postupující družstva
z krajských soutěží se jmény a adresami vedoucích družstev)
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o) Mistrovství Čech juniorů, mistrovství Moravy a Slezska juniorů
Mistrovství Čech se uskuteční jednorázově jako víceutkání, právo účasti mají:
− první 3 družstva z krajské soutěže Prahy,
− první 2 družstva z krajských soutěží Plzeňského kraje, Libereckého kraje a Pardubického kraje,
− vítězové krajských soutěží Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Karlovarského kraje,
Ústeckého kraje, Královéhradeckého kraje a Kraje Vysočina.
Mistrovství Čech uspořádá Hvězda Pardubice, a to 11. září 2021 v Pardubicích.
Mistrovství Moravy a Slezska je soutěží vícekolovou.
p) Mistrovství ČR juniorů
Uskuteční se jednorázově jako osmiutkání, za účasti prvních 5 družstev z mistrovství Čech a prvních
3 družstev z mistrovství Moravy a Slezska a uspořádá ho ASK Slavia Praha, a to 25. září 2021
v Praze.
q) Mistrovství Čech juniorek, mistrovství Moravy a Slezska juniorek
Mistrovství Čech se uskuteční jednorázově jako víceutkání, právo účasti mají:
− první 3 družstva z krajské soutěže Prahy,
− první 2 družstva z krajských soutěží Středočeského kraje a Libereckého kraje,
− vítězové krajských soutěží Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého
kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina.
Mistrovství Čech uspořádá Hvězda Pardubice, a to 11. září 2021 v Pardubicích.
Mistrovství Moravy a Slezska je soutěží vícekolovou.
r) Mistrovství ČR juniorek
Uskuteční se jednorázově jako osmiutkání, za účasti prvních 5 družstev z mistrovství Čech a prvních
3 družstev z mistrovství Moravy a Slezska a uspořádá ho ASK Slavia Praha, a to 25. září 2021
v Praze.
s) Mistrovství Čech dorostenců, mistrovství Moravy a Slezska dorostenců
Mistrovství Čech se uskuteční jednorázově jako víceutkání, právo účasti mají:
− první 3 družstva z krajské soutěže Středočeského kraje,
− první 2 družstva z krajských soutěží Prahy, Libereckého kraje a Královéhradeckého kraje,
− vítězové krajských soutěží Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého
kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina.
Mistrovství Čech uspořádá SK Jeseniova, a to 11. září 2021 v Praze.
Mistrovství Moravy a Slezska je soutěží vícekolovou.
t) Mistrovství ČR dorostenců
Uskuteční se jednorázově jako osmiutkání, za účasti prvních 5 družstev z mistrovství Čech a prvních
3 družstev z mistrovství Moravy a Slezska, a uspořádá ho TJ Sokol Kolín - atletika, a to 26. září
2021 v Kolíně.
u) Mistrovství Čech dorostenek, mistrovství Moravy a Slezska dorostenek
Mistrovství Čech se uskuteční jednorázově jako víceutkání, právo účasti mají:
− první 3 družstva z krajské soutěže Prahy,
− první 2 družstva z krajských soutěží Středočeského kraje, Plzeňského kraje a Libereckého kraje,
− vítězové krajských soutěží Jihočeského kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje,
Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina.
Mistrovství Čech uspořádá SK Jeseniova, a to 11. září 2021 v Praze.
Mistrovství Moravy a Slezska je soutěží vícekolovou.
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v) Mistrovství ČR dorostenek
Uskuteční se jednorázově jako osmiutkání, za účasti prvních 5 družstev z mistrovství Čech a prvních
3 družstev z mistrovství Moravy a Slezska, a uspořádá ho TJ Sokol Kolín - atletika, a to 26. září
2021 v Kolíně.
w) Mistrovství Čech starších žáků, mistrovství Moravy a Slezska starších žáků
Mistrovství Čech se uskuteční jednorázově jako víceutkání ve 2 skupinách, a to 11. září 2021, právo
účasti mají:
− první 3 družstva z krajské soutěže Prahy a Libereckého kraje,
− první 2 družstva z krajských soutěží Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje,
Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje
Vysočina.
Mistrovství Moravy a Slezska se uskuteční jednorázově jako desetiutkání, za účasti prvních
5 družstev ze semifinále mistrovství Moravy a Slezska, skupina A (Jihomoravský kraj a Olomoucký
kraj) a prvních 5 družstev ze semifinále mistrovství Moravy a Slezska, skupina B (Moravskoslezský
kraj a Zlínský kraj), a uspořádá ho SSK Vítkovice, a to 12. září 2021 v Ostravě.
x) Mistrovství ČR starších žáků
Uskuteční se jednorázově jako desetiutkání, za účasti prvních 3 družstev z mistrovství Čech,
skupina A a B, a prvních 4 družstev z mistrovství Moravy a Slezska, a uspořádá ho SSK Vítkovice,
a to 2. října 2021 v Ostravě.
y) Mistrovství Čech starších žákyň, mistrovství Moravy a Slezska starších žákyň
Mistrovství Čech se uskuteční jednorázově jako víceutkání ve 2 skupinách, a to 11. září 2021, právo
účasti mají:
− první 3 družstva z krajské soutěže Prahy a Libereckého kraje,
− první 2 družstva z krajských soutěží Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje,
Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje
Vysočina.
Mistrovství Moravy a Slezska se uskuteční jednorázově jako desetiutkání, za účasti prvních
5 družstev ze semifinále mistrovství Moravy a Slezska, skupina A (Jihomoravský kraj a Olomoucký
kraj) a prvních 5 družstev ze semifinále mistrovství Moravy a Slezska, skupina B (Moravskoslezský
kraj a Zlínský kraj), a uspořádá ho SSK Vítkovice, a to 12. září 2021 v Ostravě.
z) Mistrovství ČR starších žákyň
Uskuteční se jednorázově jako desetiutkání, za účasti prvních 3 družstev z mistrovství Čech,
skupina A a B, a prvních 4 družstev z mistrovství Moravy a Slezska, a uspořádá ho SSK Vítkovice,
a to 2. října 2021 v Ostravě.
Čl. 5
Úhrada
a) Družstva startují na náklady svých oddílů. Pořadatel utkání hradí náklady spojené s pořadatelstvím.
b) ČAS poskytne:
− všem účastníkům extraligy, I. ligy a II. ligy, skupina A, B a C, a účastníkům, kteří se v roce 2020
umístili ve II. lize ve skupinách D a E na 1. - 8. místě, úhradu podle pravidel schválených
Předsednictvem ČAS,
– pořadatelům utkání extraligy úhradu ve výši
120 000 Kč,
– pořadatelům společných utkání mužů a žen v baráži o účast v extralize, I. lize a baráži o účast
v I. lize úhradu ve výši
100 000 Kč,
– pořadatelům společných utkání mužů a žen v II. lize a baráži o účast v II. lize v Čechách úhradu
ve výši
80 000 Kč,
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– pořadatelům utkání mistrovství Čech a mistrovství Moravy a Slezska mládeže úhradu
ve výši
80 000 Kč,
(u mistrovství Moravy a Slezska v kategoriích juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek bude
úhrada rozdělena mezi pořadatele jednotlivých kol)
– pořadatelům utkání mistrovství ČR mládeže úhradu ve výši
100 000 Kč,
– pořadateli chodeckého závodu zařazeného do 1. kola extraligy úhradu ve výši
15 000 Kč,
– pořadatelům chodeckých závodů zařazeným do 2. kola extraligy a 1. až 4. kola I. a II. ligy úhradu
ve výši
30 000 Kč.
V případě nesplnění povinností pořadatele utkání uvedených v ustanoveních čl. 9 písm. a) - zajištění
vybavení stadionu v souladu se smlouvou o pořádání utkání uzavřenou mezi ČAS a pořadatelem,
použití kalibrované plně automatické časomíry, zajištění měření rychlosti větru u hladkých běhů
na 60 m, 100 m a 200 m, překážkových běhů na 100 m, 110 m a 200 m, dálky a trojskoku,
kalibrovanými větroměry a zajištění kontroly náčiní měřící sadou, čl. 9 písm. e) - odeslání výsledků
utkání do statistické databáze ČAS, a čl. 9 písm. e) - zajištění zdravotní služby, se výše úhrady
krátí o 20%, a to za každou nesplněnou povinnost zvlášť.
Úhrada bude provedena na základě faktury zaslané pořadatelem na sekretariát ČAS.
Čl. 6
Podmínky účasti
a) Soutěže se zúčastňuje družstvo, které:
– bylo včas přihlášeno podle pokynů SK ČAS,
– nejpozději do 20. dubna 2021 uhradilo na účet ČAS soutěžní poplatek ve výši 20 000 Kč
pro extraligu, 15 000 Kč pro I. ligu a 12 000 Kč pro II. ligu.
b) V případě, že se některé oprávněné družstvo nepřihlásí nebo před zahájením soutěže odhlásí, může
SK ČAS doplnit soutěž o další družstvo, s přihlédnutím k ustanovením čl. 22 písm. d).
c) Zařazování družstev do skupin provádí SK ČAS i se zřetelem na ekonomickou výhodnost.
d) V extralize a v mistrovství ČR mládeže může startovat pouze jedno družstvo oddílu, v I. a v II. lize
pak může startovat z téhož oddílu i více družstev.
Startuje-li více družstev z téhož oddílu ve stejném stupni soutěže, není mezi nimi možný převod
závodníků podle ustanovení čl. 6 písm. e).
e) Převod závodníka z nižšího do vyššího družstva téhož oddílu je možný kdykoliv po vybojování
prvního utkání výše zařazeným družstvem.
Z vyššího do nižšího družstva téhož oddílu lze převést jen závodníka, který za vyšší družstvo
nebodoval v individuálních disciplínách, a to kdykoliv po vybojování prvního utkání výše
zařazeným družstvem.
V průběhu soutěžního ročníku může být závodník převeden nejvýše jednou.
Čl. 7
Soupisky
a) V soutěžích startují družstva na soupisku potvrzenou řídícím pracovníkem, který zodpovídá
za oprávněnost startu. Při pochybnosti o totožnosti závodníka se závodník prokazuje občanským
průkazem, mladší 15 let pak jiným dokladem. Soupisku je možno doplňovat podle tohoto SŘ.
b) Soupiska musí obsahovat u každého závodníka údaje uvedené na tiskopisu schváleném SK ČAS.
Pro extraligu musí družstvo odeslat soupisku dvojmo řídícímu pracovníkovi nejpozději do 30. dubna
2021, pro ostatní soutěže předkládá družstvo soupisku dvojmo podle pokynů řídícího pracovníka
v jím stanoveném termínu. Změny v údajích je družstvo povinno ihned sdělit řídícímu pracovníkovi.
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c) Ke startu jsou oprávněni závodníci potvrzení na soupisce na základě jejich zápisu v záznamech
ČAS.
Doplnění soupisky provádí družstvo na doplňkové soupisce. Není dovoleno doplňovat soupisku
až po utkání.
d) Při přeřazení závodníka podle ustanovení čl. 6 písm. e) musí oddíl tuto skutečnost písemně sdělit
řídícímu pracovníkovi soutěže, ve které závodník dosud startoval.
e) V mistrovství ČR mužů a žen, baráži o účast v extralize mužů a žen, baráži o účast v I. lize mužů
a žen, baráži o účast v II. lize mužů a žen v Čechách, v mistrovství Čech mládeže, v mistrovství
Moravy a Slezska starších žáků a starších žákyň a v mistrovství ČR mládeže startují družstva na
původní soupisky, které je možno doplnit podle tohoto SŘ, za předpokladu dodržení ustanovení
čl. 6 písm. e) a čl. 17 písm. f).
Čl. 8
Startují
a) V soutěžích dospělých
Muži a ženy (nar. 2001 a dříve), junioři a juniorky (2002 - 2003) a v rozsahu závodění své věkové
kategorie dorostenci a dorostenky (2004 - 2005), starší žáci a starší žákyně (2006 - 2007).
b) V soutěžích juniorů
Junioři a juniorky (2002 - 2003), dorostenci a dorostenky (2004 - 2005) a v rozsahu závodění své
věkové kategorie starší žáci a starší žákyně (2006 - 2007).
c) V soutěžích dorostu
Dorostenci a dorostenky (2004 - 2005), starší žáci a starší žákyně (2006 - 2007).
d) V soutěžích staršího žactva
Starší žáci a starší žákyně (2006 - 2007), mladší žáci a mladší žákyně (2008 - 2009).
V přihlášce družstva ke kolu podle ustanovení čl. 13 lze kromě závodníků registrovaných v soutěžícím
oddílu podle části první směrnice ČAS č. 8/2009, o registrovaných sportovcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „směrnice ČAS č. 8/2009“), uvést:
− v soutěžích dospělých, juniorů a dorostu maximálně 6 (šest) závodníků hostujících v soutěžícím
oddílu podle části třetí směrnice ČAS č. 8/2009, počítaje v to nejvýše 2 (dva) cizince registrované
v soutěžícím oddílu podle ustanovení čl. 19 směrnice ČAS č. 8/2009,
− v soutěžích staršího žactva maximálně 3 (tři) závodníky hostující v soutěžícím oddílu podle části
třetí směrnice ČAS č. 8/2009, start cizinců registrovaných v soutěžícím oddílu podle ustanovení
čl. 19 směrnice ČAS č. 8/2009 není povolen.
Startující závodníci 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 oddíly.
Čl. 9
Povinnosti pořadatele
a) Zajistit včas organizačně a technicky uspořádání utkání.
Utkání všech soutěží se mohou konat pouze na stadionu s umělým povrchem vybaveném v souladu
se smlouvou o pořádání utkání uzavřenou mezi ČAS a pořadatelem, musí v nich být použita
kalibrovaná plně automatická časomíra, zajištěno měření rychlosti větru u hladkých běhů
na 60 m, 100 m a 200 m, překážkových běhů na 100 m, 110 m a 200 m, dálky a trojskoku
kalibrovanými větroměry, a zajištěna kontrola náčiní měřící sadou, doporučuje se zřídit
svolavatelnu.
b) Zajistit dostatečný počet kvalifikovaných rozhodčích.
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c) Zpracovat rozpis závodů, včetně časového pořadu, a po jeho schválení řídícím pracovníkem,
ho nejpozději 14 dnů před konáním kola zveřejnit na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).
Případná odchylka časového pořadu od vzorového časového pořadu je přípustná pouze v případě,
že si to vyžaduje rozmístění soutěžních sektorů na stadionu.
d) Po skončení kola předat na místě řídícímu pracovníkovi doklady o utkání, včetně originálů
opravených výtisků přihlášek podle ustanovení čl. 13 a zápisů.
e) Průběžně informovat o stavu utkání a po jeho skončení zajistit pro řídícího pracovníka
a zúčastněná družstva výsledky utkání s tabulkou soutěže.
První pracovní den po skončení utkání odeslat výsledky utkání s tabulkou soutěže zpracované
programem Atletická kancelář 2 do statistické databáze ČAS.
Opravit chyby zjištěné ve výsledcích utkání řídícím pracovníkem a uvedené v jeho zpravodaji podle
ustanovení čl. 20 písm. b) a odeslat opravené výsledky utkání znovu do statistické databáze ČAS.
f) Zajistit kvalifikovaného moderátora.
g) Zajistit v prostoru stadionu možnost občerstvení, zdravotní službu (lékaře, příp. zdravotníka), která
musí být přítomna minimálně 60 minut před začátkem utkání a 30 minut po skončení utkání,
a odpovídající podmínky pro provedení dopingových kontrol podle Směrnice pro kontrolu a postih
dopingu ve sportu a pokynů dopingových komisařů.
Jméno lékaře, příp. zdravotníka, a jeho stanoviště je nutno uvést v rozpisu závodů a oznámit
na technické poradě.
Čl. 10
Rozhodčí
Na utkání mistrovství ČR mužů a žen, extraligy, baráže o účast v extralize, I. ligy a mistrovství ČR
mládeže deleguje hlavního rozhodčího, příp. další rozhodčí, komise rozhodčích ČAS, na utkání baráže
o účast v I. lize, II. ligy, baráže o účast v II. lize v Čechách, mistrovství Čech mládeže a mistrovství
Moravy a Slezska starších žáků a starších žákyň delegují hlavního rozhodčího, příp. další rozhodčí,
komise rozhodčích krajů, delegování ostatních rozhodčích zajistí pořadatel.
Pokud pořadatel prostřednictvím rozpisu závodů nebo zpravodaje řídícího pracovníka požádá
zúčastněná družstva o zajištění 1 - 2 rozhodčích, budou tito zařazeni mezi delegované rozhodčí
a mají nárok na vyplacení odměny podle Sazebníku poplatků, odměn a náhrad vydaného
Předsednictvem ČAS.
Čl. 11
Přístup na hřiště
Právo vstupu na plochu hřiště během utkání mají pouze závodníci, jejichž disciplína probíhá, řídící
pracovník, delegovaní rozhodčí a činovníci závodů.
Čl. 12
Přeložení utkání
a) Utkání lze přeložit jen:
– v případě neregulérního stavu hřiště (rozhoduje hlavní rozhodčí),
– v důsledku zásahu vyšší moci.
b) Při nedokončeném utkání se v náhradním termínu uskuteční pouze neprovedené disciplíny, přičemž
zůstává v platnosti přihláška na příslušné kolo.
c) O termínu přeloženého, resp. nedokončeného, kola rozhoduje řídící pracovník po konzultaci
s vedoucími všech družstev.
d) Přeložit některou disciplínu na jiné místo lze jen výjimečně, a to v případě, kdy hrozí nedokončení
utkání, rozhodnutí o tom přísluší jury. Poznámka o místu konání takové disciplíny musí být uvedena
ve výsledcích utkání.
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Čl. 13
Přihláška ke kolu, technická porada
Oddíly jsou povinny podat nejpozději dva dny před konáním utkání do 20.00 hodin na webové stránce
ČAS (http://www.atletika.cz) předběžnou přihlášku ke kolu, která musí obsahovat seznam závodníků
s uvedením příjmení, jména, startovního čísla, názvu přihlašované individuální disciplíny a aktuálního
(pro 1. kolo i loňského) výkonu docíleného v přihlašované disciplíně.
Oddíl může přihlásit nejvýše 2 (dva) závodníky nad maximální počet závodníků, který může v jednom
kole za družstvo startovat podle ustanovení čl. 17 písm. a). Porušení tohoto ustanovení se trestá
odečtením jednoho hlavního bodu za každého navíc přihlášeného závodníka. V jednorázových
soutěžích (mistrovství ČR mužů a žen, baráž o účast v extralize mužů a žen, baráž o účast v I. lize
mužů a žen, baráž o účast v II. lize mužů a žen v Čechách, mistrovství Čech mládeže, mistrovství
Moravy a Slezska starších žáků a starších žákyň a mistrovství ČR mládeže), kdy se hlavní body
neudělují, se místo jednoho hlavního bodu odečítá dvacet pomocných bodů.
Závodník může být přihlášen jen k takovému počtu individuálních disciplín, ve kterém může startovat
podle ustanovení čl. 17 písm. c) a d) a při dodržení ustanovení čl. 17 písm. e).
Při zahájení technické porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele dva výtisky předběžné přihlášky
k provedení škrtů závodníků, kteří ke kolu nenastoupí, a označení závodníků, kteří nejsou v soutěžícím
oddílu registrováni podle části první směrnice ČAS č. 8/2009.
Vedoucí družstev odevzdají oba opravené výtisky předběžné přihlášky řídícímu pracovníkovi, který je
parafuje, jeden výtisk předá závodní kanceláři a jeden výtisk vrátí příslušnému vedoucímu družstva.
Přihlášky štafet a případné požadavky na start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“ se podávají
při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“
(dále jen „kartičky“).
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky závodní kanceláři se považuje za konečnou přihlášku
a uskutečněný start se všemi důsledky.
Nejpozději 45 minut před začátkem utkání předá závodní kancelář řídícímu pracovníkovi seznamy
závodníků přihlášených k jednotlivým disciplínám.
Poté řídící pracovník vedoucím družstev ohlásí počty závodníků přihlášených k jednotlivým
disciplínám, a je-li k některé disciplíně přihlášeno více závodníků, než je počet uvedený
v ustanoveních čl. 16 písm. g), pak jim také oznámí, které závodníky s nejslabšími výkony z této
disciplíny vyřazuje podle ustanovení čl. 17 písm. b).
Nakonec řídící pracovník v seznamech závodníků přihlášených k jednotlivým disciplínám upravených
o případné výše uvedené škrty provede zařazení závodníků do běhů a rozběhů, včetně přidělení drah,
resp. stanovení pořadí na startu, určení jejich pořadí v technických disciplínách, a tyto seznamy
odevzdá závodní kanceláři k tisku zápisů.
V případě pozdního příjezdu družstva k utkání způsobeného vyšší mocí je řídící pracovník povinen,
je-li to technicky možné, přijmout přihlášku k disciplínám, které dosud nezačaly.
Čl. 14
Začátek utkání
Začátek utkání všech soutěží je stanoven na 10.30 hodin. Jiný začátek utkání může řídící pracovník
stanovit jen po dohodě s vedoucími všech družstev.
Technická porada bude zahájena 60 minut před začátkem utkání.
Čl. 15
Hodnocení
a) Ve všech soutěžích se udělují pomocné body za umístění v jednotlivých disciplínách:
– při zařazení 7 a více družstev se boduje prvních 10 míst systémem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bod
za 1. - 10. místo,
– při zařazení 6 a méně družstev se boduje prvních 8 míst systémem 9-7-6-5-4-3-2-1 bod
za 1. - 8. místo.
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Pořadí závodníků v hladkých bězích, ve kterých se uskuteční rozběhy a finále (60 m, 100 m), se určí
tak, že body za první až šesté místo získávají závodníci finále A a body za sedmé až desáté místo
závodníci finále B.
V ostatních bězích, včetně všech běhů překážkových a štafet, se pořadí závodníků stanoví podle
dosažených časů ze všech běhů.
V případě výpadku plně automatické časomíry v některém z běhů se pořadí závodníků stanoví podle
ručně změřených časů a ve výsledcích utkání se uvedou oboje časy.
Při diskvalifikaci závodníka před startem, nenastoupení do finále nebo při vzdání závodu ve finále
se pořadí neposunuje.
Pro udělování bodů v každém kole je rozhodující počet družstev do skupiny zařazených, nikoliv
počet družstev, který ke kolu skutečně nastoupí.
Plichty na bodovaných místech se řeší tak, že pomocné body se dělí aritmetickým průměrem mezi
závodníky, kteří jsou v plichtě.
b) Plichta družstev v pomocných bodech v kole se řeší tak, že o pořadí rozhoduje větší počet získaných
prvních, příp. druhých, resp. dalších, míst.
c) Družstvo tvoří nejméně 3 (tři) skutečně nastoupivší závodníci. Nastoupí-li menší počet závodníků,
tj. 1 (jeden) nebo 2 (dva), získané pomocné body se započtou, družstvu se však nepřidělí žádný
hlavní bod.
d) Hlavní body se přidělují v opačném pořadí podle počtu družstev zařazených do skupiny, a to podle
počtu pomocných bodů získaných v kole.
Hlavní body se nedělí.
e) Družstvo, které nezískalo v některém kole žádný pomocný bod, nemůže získat ani žádný hlavní bod.
Čl. 16
Zvláštní technická ustanovení
a) Závody v hladkých bězích delších než 100 m, v překážkových bězích a ve štafetách se uskuteční
přímo jako finále (běhy na čas). Řídící pracovník rozdělí závodníky podle výkonnosti do finálových
běhů A, B, příp. C, D, atd.
Je-li to možné, doporučuje se u hladkých běhů na 200 m a u štafet na 4x100 m vynechat první
dráhu.
b) V mistrovství ČR mužů a žen se v hladkých bězích na 100 m postup do finále řeší takto:
– při dvou rozbězích postupují z každého rozběhu do finále závodníci, kteří se umístili
na 1. - 3. místě, a 2 závodníci podle dosažených časů,
– při třech rozbězích postupují z každého rozběhu do finále závodníci, kteří se umístili
na 1. a 2. místě, a 2 závodníci podle dosažených časů.
Ve finále startuje 8 závodníků.
c) V ostatních soutěžících se při závodech v hladkých bězích na 60 m a 100 m postup do finále řeší
takto:
– při dvou rozbězích postupují z každého rozběhu do finále A závodníci, kteří se umístili
na 1. - 3. místě, a do finále B závodníci, kteří se umístili na 4. - 6. místě,
– při třech rozbězích postupují z každého rozběhu do finále A závodníci, kteří se umístili
na 1. a 2. místě, a do finále B závodníci, kteří se umístili na 3. a 4. místě,
– při čtyřech rozbězích postupují do finále A vítězové rozběhů a 2 závodníci podle dosažených
časů a do finále B dalších 6 závodníků podle dosažených časů.
V prvním kole extraligy, I. a II. ligy lze v hladkém běhu na 100 m postup do finále řešit i tak,
že do finále A postoupí vítězové rozběhů a 2 - 4 závodníci podle dosažených časů a do finále B
dalších 6 závodníků podle dosažených časů.
Ve finále A a B startuje 6 závodníků a finálové běhy se uskuteční vždy v pořadí A, B.
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d) Odpadnou-li plánované rozběhy, uskuteční se finále vždy v čase rozběhů.
e) Pokud je k disciplíně přihlášen jen jeden závodník, disciplína se neuskuteční. Řídící pracovník
je povinen tuto skutečnost ihned oznámit vedoucím všech družstev, a to ještě před zahájením utkání
na technické poradě. Je povinen přijmout případně další přihlášku na tuto disciplínu,
a to i v případě změny sestavy. Nepřihlásí-li se žádný další závodník, může oddíl přehlásit
přihlášeného závodníka na jinou disciplínu, pokud je tam místo.
f) Pokud je jasné, že po rozbězích zbude pro finále B jen jediný závodník, finále B se nekoná,
ale závodník získává pomocné body, jako kdyby závod běžel. Toto ustanovení platí i v případě
prezentace jednoho závodníka k finále B.
g) V bězích mohou startovat nejvýše 24 závodníci a v technických disciplínách může startovat nejvýše
20 závodníků.
h) Základní výšky a zvyšování ve výšce a v tyči určí řídící pracovník podle výkonnosti pro každé kolo
zvlášť, s přihlédnutím k nominačním kritériím ČAS na olympijské hry, mistrovtví světa juniorů,
mistrovství Evropy do 22 let, mistrovství Evropy juniorů a mistrovství Evropy do 17 let.
i) V trojskoku musí být místem odrazu odrazové břevno, jehož vzdálenost od doskočiště určí řídící
pracovník na technické poradě.
j) Závodníci mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo
v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.
Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu,
se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.
k) V mistrovství ČR mužů a žen a v extralize musí závodníci startovat se dvěma startovními čísly
upevněnými na prsou i na zádech, výjimkou jsou výška, tyč, dálka a trojskok.
V ostatních soutěžích mohou závodníci startovat jen s jedním startovním číslem upevněným
buď na prsou nebo na zádech.
Čl. 17
Omezení startů
a) V soutěžích může v jednom kole za družstvo startovat maximálně:
– mistrovství ČR mužů a žen, extraliga mužů a žen, baráž o účast v extralize mužů a žen, I. liga
mužů a žen, baráž o účast v I. lize mužů a žen, II. liga mužů a žen, baráž o účast v II. lize mužů
a žen v Čechách, mistrovství Čech a mistrovství ČR juniorů a juniorek, mistrovství Čech
a mistrovství ČR dorostenců a dorostenek
24 závodníci,
– mistrovství Čech, mistrovství Moravy a Slezska a mistrovství ČR starších
žáků
22 závodníci,
– mistrovství Čech, mistrovství Moravy a Slezska a mistrovství ČR starších
žákyň
20 závodnic.
b) Ve všech soutěžích může za každé družstvo startovat v jednotlivých disciplínách libovolný počet
závodníků. Při vysokém počtu přihlášených závodníků k disciplíně má však řídící pracovník právo
vyřadit závodníky s nejslabšími výkony. Toto vyřazení musí ihned oznámit vedoucímu družstva
a pouze tento závodník může být přehlášen na jinou disciplínu, pokud je tam místo.
c) Ve všech soutěžích mohou v jednom kole startovat:
– muži a ženy (nar. 2001 a dříve), junioři a juniorky (2002 - 2003) nejvýše
ve 3 individuálních disciplínách,
– dorostenci a dorostenky (2004 - 2005) nejvýše ve 3 disciplínách,
– starší žáci a starší žákyně (2006 - 2007) v soutěžích dospělých, juniorů a dorostu nejvýše
ve 2 disciplínách a v soutěžích staršího žactva nejvýše ve 3 disciplínách,
– mladší žáci a mladší žákyně (2008 - 2009) nejvýše ve 3 disciplínách.
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d) Závodníci kategorií dospělých (2001 a starší) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě
na tratích 3000 m a delších, závodníci kategorií juniorů (2002 - 2003) mohou v jednom dni startovat
pouze v jednom závodě na tratích 1500 m a delších, závodníci kategorií dorostu (2004 - 2005)
mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích 800 m a delších a závodníci
kategorií žactva (2006 - 2009) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom individuálním závodě
na tratích 300 m a delších.
e) Závodník kategorií mládeže může startovat v jednom stupni soutěže pouze za jedno družstvo
mládeže.
Prvním stupněm soutěže je krajská soutěž (včetně mistrovství Moravy a Slezska v kategoriích
juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek), druhým stupněm soutěže je mistrovství Čech,
resp. mistrovství Moravy a Slezska v kategoriích starších žáků a starších žákyň, a třetím stupněm
soutěže je mistrovství ČR.
f) S výjimkou mistrovství ČR mužů a žen a mistrovství ČR mládeže může řídící pracovník, jehož
rozhodnutí je konečné, povolit start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“, přičemž je povinen
respektovat maximální počty závodníků, kteří mohou startovat v bězích a v technických disciplínách
podle ustanovení čl. 16 písm. g). Tento start však může povolit jen závodníkům uvedeným
na soupiskách družstev startujících v příslušné soutěži, a to nejvýše 2 závodníkům z každého
družstva, a zcela mimořádně i dalším závodníkům, kteří ho o to požádali a uhradili pořadateli
zápisné ve výši 200 Kč za jeden start.
Požadavek na start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“ je nutno předat řídícímu pracovníkovi
při zahájení technické porady formou kartičky.
Pokud řídící pracovník nerozhodne jinak, nemá závodník startující tzv. „mimo bodování“
v hladkých bězích na 60 m a 100 m nárok na postup do finále a v dálce, v trojskoku, v kouli,
v disku, v oštěpu a v kladivu nárok na další 3 pokusy.
Čl. 18
Provinění a tresty
a) Družstvo, jehož vinou dojde k neuskutečnění utkání, se trestá odečtením dvou hlavních bodů
a pokutou ve výši 25% úhrady za uspořádání utkání uvedené v ustanoveních čl. 5 písm. b). Tento
pořadatel je navíc povinen uhradit soupeřům, řídícímu pracovníkovi a delegovaným rozhodčím,
kteří se k utkání dostaví, všechny prokázané výlohy. Doklady musí být předloženy předem ke
kontrole ekonomické komisi ČAS.
Družstvo, jehož vinou dojde k neprovedení některé disciplíny a tím i k nedokončení utkání, se trestá
odečtením jednoho hlavního bodu a pokutou ve výši 10% úhrady za uspořádání utkání uvedené
v ustanoveních čl. 5 písm. b). Řídící pracovník stanoví náhradní termín konání této disciplíny
na náklady tohoto pořadatele.
Družstvo extraligy, I. nebo II. ligy, které se k utkání nedostaví, není klasifikováno a trestá se
odečtením jednoho hlavního bodu a pokutou ve výši 50% v případě extraligy, resp. 25% v případě
I. nebo II. ligy, úhrady účastníka soutěže podle ustanovení čl. 5 písm. b). Při dvou nedostaveních se
k utkání se družstvo vylučuje ze soutěže.
b) Nedodržení termínů a dalších ustanovení SŘ se trestá pokutou ve výši 2 000 Kč, v opakovaném
případě ve výši 5 000 Kč. Pokuty vyhlašuje řídící pracovník ve zpravodaji a jsou splatné do 8 dnů.
Do termínu zaplacení pokuty má družstvo zastavenou činnost. Zastavení činnosti se však netýká
ani dalších družstev oddílu ani jednotlivců.
c) Družstvo, které v průběhu soutěže vystoupí z extraligy, I. nebo II. ligy, se trestá pokutou ve výši
50% úhrady účastníka soutěže podle ustanovení čl. 5 písm. b).
Při vystoupení nebo vyloučení družstva ze soutěže se nemění bodové zisky ostatních družstev
v předchozích kolech.
Toto družstvo se pro další soutěžní ročník zařadí do nejnižšího stupně soutěže.
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d) Neoprávněný start závodníků se trestá ztrátou všech pomocných bodů získaných těmito závodníky
(včetně všech bodů štafety) a navíc odečtením jednoho hlavního bodu za každého neoprávněně
startujícího závodníka, a to z upraveného pořadí. Každý neoprávněný start se posuzuje a trestá
zvlášť.
Neoprávněným startem se rozumí:
– porušení ustanovení čl. 17 písm. c), d), e) a f),
– start mimo rozsah závodění své věkové kategorie,
– porušení pravidla o dopingu,
– start závodníka, který má zastavenou činnost,
– start závodníka nepotvrzeného na soupisce,
– start závodníka nevyškrtnutého ze soupisky, ač startoval za družstvo ve vyšší nebo v nižší
soutěži,
– start závodníka dopsaného na startovní listinu (zápis) bez souhlasu řídícího pracovníka.
e) Zjistí-li se neoprávněný start závodníka po rozběhu, provede se diskvalifikace a do finále postoupí
další závodník. Při zjištění neoprávněného startu v průběhu technické disciplíny se závodník ihned
vylučuje. Zároveň se uplatní ustanovení čl. 18 písm. d).
f) Družstvo, za které nastoupí více než povolený počet závodníků, se trestá odečtením pomocných
bodů nejlepšího závodníka, a to za každého navíc startujícího závodníka.
Po upravení bodového součtu pomocných bodů se za každého závodníka startujícího nad povolený
počet odečítá jeden hlavní bod.
Obdobně se postupuje v případě porušení ustanovení čl. 8.
g) Porušení pravidla o dopingu se trestá odečtením všech pomocných bodů získaných provinivším
se závodníkem, a to ve všech kolech uskutečněných po datu pozitivního dopingového nálezu.
h) V jednorázových soutěžích (mistrovství ČR mužů a žen, baráž o účast v extralize mužů a žen, baráž
o účast v I. lize mužů a žen, baráž o účast v II. lize mužů a žen v Čechách, mistrovství Čech
mládeže, mistrovství Moravy a Slezska starších žáků a starších žákyň a mistrovství ČR mládeže),
kdy se hlavní body neudělují, se místo jednoho hlavního bodu odečítá deset pomocných bodů,
při uplatnění ustanovení čl. 18 písm. d) a f).
i) Zaslání přihlášky do soutěže příštího ročníku po termínu stanoveném SK ČAS se trestá
pokutou ve výši 5 000 Kč. Při odhlášení řádně přihlášeného družstva ze soutěže před jejím
zahájením se oddíl trestá pokutou ve výši 5 000 Kč, pokud tak učiní do konce kalendářního roku,
ve kterém se přihláška podává, resp. pokutou ve výši 10 000 Kč, pokud tak učiní až v roce
následujícím.
Čl. 19
Protesty, odvolání, námitky
a) Při podávání protestů se postupuje podle Pravidel atletiky. Případné odvolání proti rozhodnutí
vrchníka disciplíny podává písemně vedoucí družstva do rukou hlavního rozhodčího se vkladem
500 Kč.
Odvolání řeší jury ve složení řídící pracovník, ředitel závodů a hlavní rozhodčí, která vydá písemné
rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele. Rozhodnutí o protestech
a odvoláních musí být uvedena ve výsledcích utkání.
b) Námitky proti rozhodnutí řídícího pracovníka se podávají písemně do 7 dnů po zveřejnění jeho
rozhodnutí ve zpravodaji. Podávají je odpovědní činovníci oddílu, a to doporučeně na jeho adresu.
Tyto námitky se nedokládají žádným vkladem.
Námitky proti rozhodnutí řídícího pracovníka lze podat písemně do 7 dnů po zveřejnění jeho
rozhodnutí ve zpravodaji také z moci úřední. Podat je mohou předseda SK ČAS nebo vedoucí
oddělení soutěží ČAS, a to doporučeně na jeho adresu.
Pokud řídící pracovník námitkám nevyhoví, je povinen je do 3 dnů po jejich obdržení postoupit
k vyřízení pověřenému pracovníkovi SK ČAS, jehož rozhodnutí je konečné.
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Čl. 20
Zpravodaj řídícího pracovníka
a) Po každém kole vydává řídící pracovník do 4 dnů zpravodaj s tabulkou soutěže. Při rovnosti
hlavních bodů v tabulce rozhoduje o pořadí větší počet získaných pomocných bodů, při jejich
rovnosti pak rozhoduje větší počet získaných prvních, příp. druhých, resp. dalších, míst.
b) Řídící pracovník ve zpravodaji dále:
– zhodnotí plnění povinností pořadatele utkání podle ustanovení čl. 9 písm. a) - zajištění vybavení
stadionu v souladu se smlouvou o pořádání utkání uzavřenou mezi ČAS a pořadatelem, použití
kalibrované plně automatické časomíry, zajištění měření rychlosti větru u hladkých běhů
na 60 m, 100 m a 200 m, překážkových běhů na 100 m, 110 m a 200 m, dálky a trojskoku
kalibrovanými větroměry a zajištění kontroly náčiní měřící sadou, čl. 9 písm. e) - odeslání
výsledků utkání do statistické databáze ČAS, a čl. 9 písm. g) - zajištění zdravotní služby,
– uvede počty závodníků startujících za jednotlivá družstva a zvlášť uvede počty závodníků, kteří
nejsou v soutěžícím oddílu registrováni podle části první směrnice ČAS č. 8/2009,
– uvede počty závodníků startujících v jednotlivých disciplínách,
– informuje o případných proviněních a trestech podle ustanovení čl. 18,
– opraví chyby zjištěné ve výsledcích utkání a uloží pořadateli utkání odeslat opravené výsledky
utkání znovu do statistické databáze ČAS.
c) Zpravodaj se zasílá vedoucím všech družstev, předsedovi SK ČAS (Ondřej Veverka,
503 43 Černilov 457, e-mail: veverkao@centrum.cz) a pověřenému pracovníkovi SK ČAS (Libor
Dinga, ČAS, Na Pískách 2583/8, 160 00 Praha 6, e-mail: ldinga@atletika.cz).

a)
b)

c)

d)

Čl. 21
Tituly a odměny
Družstva, která se v extralize umístí na 1. místě, získávají titul „Vítěz extraligy pro rok 2021“
a obdrží pohár, stejně jako družstva na 2. a 3. místě.
Vítězná družstva mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků
a starších žákyň získávají titul „Mistr ČR pro rok 2021“ a obdrží pohár, medaile a diplomy, stejně
jako družstva na 2. a 3. místě.
Vítězná družstva mistrovství ČR v kategoriích juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších
žáků a starších žákyň obdrží ještě mistrovská trička.
Vítězná družstva mistrovství Čech juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších
žákyň získávají titul „Mistr Čech pro rok 2021“ a obdrží pohár, medaile a diplomy, stejně jako
družstva na 2. a 3. místě.
Vítězná družstva mistrovství Moravy a Slezska juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších
žáků a starších žákyň získávají titul „Mistr Moravy a Slezska pro rok 2021“ a obdrží pohár, medaile
a diplomy, stejně jako družstva na 2. a 3. místě.

Čl. 22
Postupy a sestupy
a) Družstva, která obsadí v baráži o účast v extralize mužů a žen 1. a 2. místo, získávají právo startu
v extralize mužů a žen v roce 2022.
b) Počet družstev postupujících z baráže o účast v I. lize mužů a žen do I. ligy mužů a žen závisí
od územního naplnění ustanovení čl. 22 písm. a).
c) Počet družstev postupujících z baráže o účast v II. lize mužů a žen v Čechách do II. ligy mužů a žen
v Čechách závisí od územního naplnění ustanovení čl. 22 písm. a).
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d) Pokud družstvo, které obsadí postupové místo podle ustanovení čl. 22 písm. a), b) a c) do vyšší
soutěže postoupit nechce, nepřihlásí-li se do ní nebo se z ní před jejím zahájením odhlásí, může
postoupit družstvo, které obsadilo v příslušné baráži první nepostupové místo. Pokud i toto družstvo
nechce postoupit, může postoupit družstvo, které obsadilo v příslušné baráži druhé, příp. třetí, resp.
další, nepostupové místo, stejně jako v případech, kdy se k soutěži nepřihlásí nebo se z ní před jejím
zahájením odhlásí některé jiné oprávněné družstvo.
e) Přihláška družstva podaná pro následující ročník do nižšího stupně soutěže, než odpovídá pořadí
v uplynulém ročníku, může být odmítnuta a toto družstvo může být zařazeno do nejnižšího stupně
soutěže.
Tabulka postupů a sestupů

Extraliga 2022
Počet družstev postupujících z baráže do
I. ligy
Počet družstev postupujících z baráže do
II. ligy
Extraliga 2022
Počet družstev postupujících z baráže do
I. ligy
Počet družstev postupujících z baráže do
II. ligy
Extraliga 2022
Počet družstev postupujících z baráže do
I. ligy
Počet družstev postupujících z baráže do
II. ligy
Extraliga 2022
Počet družstev postupujících z baráže do
I. ligy
Počet družstev postupujících z baráže do
II. ligy
Extraliga 2022
Počet družstev postupujících z baráže do
I. ligy
Počet družstev postupujících z baráže do
II. ligy

Muži
Čechy Morava
8
0

Ženy
Čechy Morava
7
1

6

0

6

0

5

-

5

-

7

1

6

2

5

1

5

1

4

-

4

-

6

2

5

3

4

2

4

2

3

-

3

-

5

3

4

4

3

3

3

3

2

-

2

-

4

4

2

4

1

-

Čl. 23
Zvláštní ustanovení pro soutěže mládeže
a) Pro soutěže mládeže platí ustanovení tohoto SŘ.
b) Pořadatelé mistrovství Čech a mistrovství ČR zveřejní nejpozději do 30. srpna 2021 rozpis závodů
schválený řídícím pracovníkem na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).
c) SK krajů ohlásí nejpozději do 30. srpna 2021 pověřenému pracovníkovi SK ČAS postupující
družstva z krajských soutěží se jmény a adresami vedoucích družstev.
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d) Řídící pracovníci mistrovství Čech a mistrovství Moravy a Slezska ohlásí nejpozději do 13. září
2021 pověřenému pracovníkovi SK ČAS postupující družstva z mistrovství Čech a z mistrovství
Moravy a Slezska. Pokud se družstvo s právem postupu nemůže z vážných a objektivních důvodů
zúčastnit mistrovství ČR, má právo postoupit družstvo, které se v dané skupině umístilo na prvním
nepostupovém místě. Tato skutečnost musí být řídícím pracovníkem a vedoucími družstev, jichž se
týká, projednána na místě.
Čl. 24
Rozsah disciplín
a) Mistrovství ČR mužů
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., výška, tyč, dálka,
trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m a 5000 m chůze (20).
b) Mistrovství ČR žen
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., výška, tyč, dálka,
trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m a 5000 m chůze (20).
c) Extraliga mužů
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., výška, tyč, dálka, trojskok,
koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m a navíc:
v 1. kole
5000 m a 10 km chůze (20),
v 2. kole
3000 m a 10000 m chůze (20).
d) Extraliga žen
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., výška, tyč, dálka, trojskok,
koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m a navíc:
v 1. kole
5000 m a 10 km chůze (20),
v 2. kole
3000 m a 10000 m chůze (20).
e) Baráž o účast v extralize mužů
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., výška, tyč, dálka,
trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m a 5000 m chůze (20).
f) Baráž o účast v extralize žen
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., výška, tyč, dálka,
trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m a 5000 m chůze (20).
g) I. liga mužů
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk,
oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m, 10 km/10000 m chůze a navíc:
1x 3000 m, 1x 5000 m, 1x 10000 m a 1x 3000 m př. (19).
Střídání disciplín určí řídící pracovník.
h) I. liga žen
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk,
oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m, 10 km/10000 m chůze a navíc:
1x 3000 m, 2x 5000 m a 1x 3000 m př. (19).
Střídání disciplín určí řídící pracovník.
i) Baráž o účast v I. lize mužů
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok,
koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m a 5000 m chůze (19).

16

j) Baráž o účast v I. lize žen
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok,
koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m a 5000 m chůze (19).
k) II. liga mužů
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk,
oštěp, kladivo a navíc:
1x 3000 m, 1x 5000 m, 1x 10000 m, 1x 3000 m př., 2x 4x100 m, 2x 4x400 m,
2x 5 km/5000 m chůze a 2x 10000 m chůze (18).
Střídání běžeckých disciplín určí řídící pracovník.
l) II. liga žen
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk,
oštěp, kladivo a navíc:
1x 3000 m, 2x 5000 m, 1x 3000 m př., 2x 4x100 m, 2x 4x400 m, 2x 5 km/5000 m chůze
a 2x 10000 m chůze (18).
Střídání běžeckých disciplín určí řídící pracovník.
m) Baráž o účast v II. lize mužů v Čechách
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok,
koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m a 5000 m chůze (18).
n) Baráž o účast v II. lize žen v Čechách
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok,
koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m a 5000 m chůze (18).
o) Mistrovství Čech juniorů, mistrovství ČR juniorů
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., výška, tyč, dálka,
trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m a 4x400 m (19).
p) Mistrovství Čech juniorek, mistrovství ČR juniorek
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., výška, tyč, dálka,
trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m a 4x400 m (19).
q) Mistrovství Čech dorostenců, mistrovství ČR dorostenců
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., výška, tyč, dálka,
trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m a 3000 m chůze (20).
r) Mistrovství Čech dorostenek, mistrovství ČR dorostenek
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., výška, tyč, dálka,
trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m a 3000 m chůze (20).
s) Mistrovství Čech starších žáků, mistrovství Moravy a Slezska starších žáků, mistrovství ČR
starších žáků
60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., výška, tyč, dálka,
koule, disk, oštěp, kladivo, 4x60 m, 4x300 m a 3000 m chůze (19).
t) Mistrovství Čech starších žákyň, mistrovství Moravy a Slezska starších žákyň, mistrovství ČR
starších žákyň
60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., výška, tyč, dálka, koule,
disk, oštěp, kladivo, 4x60 m, 4x300 m a 3000 m chůze (18).
Čl. 25
Závěrečná ustanovení
Výklad tohoto SŘ provádí SK ČAS, jeho změny a doplňky schvaluje Předsednictvo ČAS.
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