
Informace k MČR žactva v Mladé Boleslavi 18. – 19. září 2021 

 

Přihlášky:  

- Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 30. 8. 2021 

do neděle 12. 9. 2021 do 23:59 hodin. 

- V pondělí 13. 9. 2021 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: 

souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - 

číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického klubu nebo oddílu, specifický 

symbol: 091, administrativní poplatek za přijetí dodatečné přihlášky ve výši 3 000 Kč.  

Nebude-li tento poplatek nejpozději ve čtvrtek 16. 9. 2021 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, 

nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna. 

- Štafety se u mistrovství na dráze přihlašují na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) 

v termínech uvedených v písm. b), jmenovité složení a obsazení jednotlivých úseků se hlásí až 

v místě konání závodů. 

o Upřesnění štafety 4x60 m v sobotu 18.9.2021 do 15:00 

o Upřesnění štafety 4x300 m v neděli 19.9.2021 do 12:00 

Prezentace: 

- Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to: 

o u zařazených závodníků, resp. závodnic, od úterý 14. 9. 2021 do čtvrtka 16. 9. 2021, 

ukončení prezentace je ve čtvrtek 16. 9. 2021 v 18.00 hodin – závodník/ce je 

automaticky prezentován, pokud není zakliknuto jinak. 

o u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 17. 9. 2021 do 18.00 hodin. 

- seznam případně vybraných náhradníků bude zveřejněn na stránkách ČAS v sekci "ČAS 

informuje" 

 

Startují: 

- K účasti na mistrovstvích žáků a žákyň na dráze budou technickými delegáty zařazeni, resp. 

zařazeny, závodníci, resp. závodnice: – obhajující titul „Mistr, resp. Mistryně, ČR z roku 2020 v 

dané věkové kategorii a soutěži na dráze, – podle průběžných tabulek zveřejněných na 

webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), resp. u chůze na 3000 m žáků a žákyň na základě 

posouzení jejich výkonnosti v chůzi, a to nejvýše do níže uvedeného počtu startujících. (tedy 

pouze regulérní, statistikou uznané, výkony). 

- Počet startujících 

 Startuje Rozběhů Do finále jde Postupový klíč 

60 m 24 3 8 3x2Q+2q 

150 m 24 3 8 3x2Q+2q 

300 m  24 3 8 3x2Q+2q 

800 m 24 3 8 3x2Q+2q 

1500 m 18 - - - 

3000 m 18 - - - 

100 m př. 24 3 8 3x2Q+2q 

200 m př. 24 3 8 3x2Q+2q 

1500 m př. 18 - - - 



3000 m chůze Není stanoven - - - 

Výška 18    

Tyč 18    

Dálka 18    

Koule 18    

Disk 18    

Oštěp 18    

Kladivo 18    

 

- Základní výšky a zvyšování budou určeny po uzávěrce přihlášek a budou vyvěšeny na stránkách 

ČAS v sekci „ČAS informuje“. 

 

Nenastoupené starty – tzv. „DNS“: 

-  U mistrovství na dráze budou ze všech dalších startů v soutěži, včetně štafet, vyloučeni, resp. 

vyloučeny, závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, vůbec nenastoupili, resp. 

nenastoupily, k soutěži, k níž byli, resp. byly, prezentováni, resp. prezentovány, nebo kteří, 

resp. které, nenastoupili, resp. nenastoupily, k dalšímu kolu soutěže, do něhož postoupili, resp. 

postoupily, z rozběhu, za nenastoupení k soutěži se považuje i skutečnost, že závodník, resp. 

závodnice, podle rozhodnutí příslušného vrchního rozhodčího, resp. vrchníka, nesplnil, resp. 

nesplnila, podmínku soutěžit čestně, s vynaložením dostatečného úsilí, což musí být uvedeno 

v úředních výsledcích soutěže. Bylo-li nenastoupení závodníka, resp. závodnice, k soutěžím 

konaným první den omluveno lékařským potvrzením od úředního lékaře závodů, může tento 

závodník, resp. tato závodnice, nastoupit k soutěžím konaným druhý den. 


