
Oznámení technického delegáta k LODM 2022 
 

Technická porada 
Technická porada proběhne 27. 6. 2022 od 15:00 v klubovně TJ Lokomotiva v 1. patře budovy na atletickém 
stadionu 17. listopadu 1139/3, 779 00 Olomouc. 
 
Přihlášky 

Přihlášky podávají Krajské atletické svazy pomocí svých krajských účtů na webu ČAS do 21. 6. 2022 do 23:59. Na 
technické poradě lze udělat škrty nebo změny v přihlášce k soutěži v případě zdravotních důvodů, ale pouze 

na základě předloženého lékařského potvrzení. Změnu účastníka za náhradníka lze provést pouze ve stejné 

kategorii a ve stejné disciplíně! 

Štafety se přihlašují na technické poradě. Jmenovité složení štafet je nutno přihlásit nejpozději ve středu 
29. 6. 2022 do 14:00 v závodní kanceláři. 
 
Oficiální tréninkové časy 

Oficiální tréninky pro účastníky na stadionu proběhnou v pondělí od 15:00 do 18:00, v úterý a ve středu od 
16:30 do 18:00. 
 
Rozcvičování 

Pro rozcvičování je možno využít zejména tréninkovou vrhačskou louku. Případně atletickou halu s 80m 
dlouhou rovinkou s povrchem Polytan. Vstup do atletické haly bude omezen 2 hodiny před vlastní soutěží 
závodníkům připravujícím se aktuálně na soutěž a jejich trenérům. Do atletické haly je zakázán vstup 
fanouškům, rodičům a atletům, kteří se aktuálně nerozcvičují na soutěž. 
 
Postupové klíče: 

• 60 m – 4 rozběhy, z rozběhů postoupí do semifinále závodníci na 1. – 3. místě + 4 nejrychlejší časy. 
Ze semifinále (2 semifinálové běhy) postoupí do finále závodníci na 1. – 3. místě + 2 nejrychlejší časy 

• 60 m př. a 100 m př., 300 m – 4 rozběhy z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1. místě + 4 
nejrychlejší časy 
• 800 m – 3 rozběhy, z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1. – 2. místě + 2 nejrychlejší časy 
• 1500 m – 2 rozběhy z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1. – 4. místě + 4 nejrychlejší časy 
• 4 x 60 m – 2 běhy, přímo finále, běží se na čas, při rovnosti časů z různých běhů rozhodují 0,001 
sekundy. 
 
Kvalifikační limity do finále ve skoku vysokém: 

• žákyně mladší - 154 cm 
• žáci mladší - 161 cm 
• žákyně starší - 162 cm 
• žáci starší - 181 cm 
 
Zvyšování v kvalifikacích: 

• žákyně mladší: 128-133-138-143-148-151-154 cm 
• žáci mladší: 135-140-145-150-155-158-161 cm 
• žákyně starší: 136-141-146-151-156-159-162 cm 
• žáci starší: 155-160-165-170-175-178-181 cm 
 
Zvyšování ve finále ve skoku do výšky bude určeno po kvalifikacích. 

 
Kvalifikační limity do finále ve skoku dalekém: 

• žákyně mladší - 495 cm 
• žáci mladší - 540 cm 
• žákyně starší - 545 cm 
• žáci starší - 630 cm 
 
Finále technických disciplín se zúčastní 12 závodníků. V případě, že kvalifikačního limitu dosáhne méně 
závodníků než 12, finále bude doplněno na základě výkonů v kvalifikaci. V případě, že kvalifikační limit splní více 
závodníků než 12, do finále postupují všichni závodníci, kteří splnili kvalifikační limit. 



Startovní listiny 

Startovní listiny budou zveřejněny po technické poradě v pondělí 27. 6. 2022 a následně vyvěšeny na 
informační tabuli a na webu www.atletika.cz 
 

Kontrola náčiní 

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut 
před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v zelenožluté budově na startu 
60 m. Závodníci, resp. závodnice, mohou použít maximálně 2 kusy vlastního náčiní. 
 
Pořadatel dodá níže uvedené náčiní do soutěže: 

4x soutěžní oštěp AF11-400 AIR Flyer 400g  
4x soutěžní oštěp AF 11-500 AIR Flyer 500g (IAAF I-11-0537) 
4x soutěžní oštěp AF 11-600 AIR Flyer 600g (IAAF I-11-0500) 
2x soutěžní oštěp Nelco Olympia Aeroflot 50 600g/50m (IAAF I-11-0490) 
2x soutěžní koule 3kg, průměr 85mm (IAAF I-11-0532) 
2x soutěžní koule Nelco 3kg, průměr 97mm Turned iron (WA I-13-0636) 
2x soutěžní koule 3kg, průměr 100mm (IAAF I-11-0533) 
2x soutěžní koule 4kg, průměr 95mm (IAAF I-12-0588) 
2x soutěžní koule Nelco 4kg, průměr 100mm Turned iron (IAAF I-99-0136) 
2x soutěžní koule Nelco 4kg, průměr 108mm Turned iron (IAAF I-99-0094) 
 
Případné dotazy na technickou poradu můžete zaslat již v předstihu na email rnovotny@atletika.cz  


