
 

Generální partner 

Českého atletického svazu: 

Místní partneři: 



Pořadatel: 

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Bílina. 

Datum a místo: 

Sobota 14. května 2011, Bílina, stadion Atletického klubu Bílina na Kyselce. 

Vedoucí činovníci: 

Delegát ČAS a technický delegát  Jindřich Linhart 

Ředitel závodů     Josef Mairich 

Hlavní rozhodčí     Rudolf Trubač 

Přihlášky: 

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy  

4. do pondělí 9. května 2011, uzávěrka přihlášek je v pondělí 9. května 2011 ve 24.00 hodin. 

Platí i pro vložené závody pro mládež. 

Startují: 

Muži a ženy, junioři a juniorky (v kategorii juniorů, resp. juniorek, mohou startovat i dorostenci, resp. 

dorostenky), kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým 

delegátem. 

Ve vložených závodech v bězích na 60 a 300 m startují žáci a žákyně, v běhu na 800 m dorostenci, 

dorostenky, junioři a juniorky, všichni dle výběru pořadatele. 

Závodní kancelář: 

Bude otevřena v sobotu 14. května 2011 od 12:00 hodin na atletickém stadionu na Kyselce. Výdej 

čísel a prezentace závodníků a závodnic bude ukončena vždy jednu hodinu před startem příslušné 

kategorie. 

Startovné: 

V mistrovských disciplínách se startovné neplatí. 

V rámci vložených závodů platí žactvo 50 Kč, dorost, junioři a juniorky 100 Kč. 

Podmínky: 

Závodí se na umělém povrchu zn. POLYTAN WS, délka hřebů max. 6 mm, měření časů elektronickou 

časomírou Omega  Scan „O“ Vision STAR 110. 

Rozcvičování: 

Mimo hlavní stadion na ploše pro hod kladivem nebo v parku na Kyselce. 

Časový pořad: 

14:30  60 m  žáci   Běhy A, B, C 

14:45  60 m  žákyně   Běhy A, B, C 

15:00  300 m  žáci   Běhy A, B, C 

15:15  300 m  žákyně   Běhy A, B, C 

15:30  800 m  junioři, dorostenci Běhy A, B 

15:45  800 m  juniorky, dorostenky Běhy A, B 

16:00  10000 m ženy, juniorky  Finále 

17:00  10000 m muži, junioři  Finále 

18:00  Vyhlášení vítězů 

Poznámka: 

Závod v běhu na 10 000 m se zároveň koná jako II. kolo extraligy mužů a žen. 



Ceny a odměny: 

Mistrovské tituly a medaile za MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, věcné ceny a upomínkové 

předměty ve vložených závodech. 

Doplňkový program: 

Setkání s bývalými mistry republiky, účastníky mistrovství Evropy, světa. (Miroslav Bauckmann, Petr 

Pipa, Ivan Uvizl, Jana Kučeríková -Bauckmannová, a dalšími osobnostmi, které přijmou naše pozvání. 

Občerstvení: 

Stánek na stadionu, občerstvení na tenisových kurtech a restaurace U Kádi. 

Šatny: 

V prostorách stadionu. Sprchy jsou k dispozici v šatnách. 

Parkování: 

Před stadionem na ploše k tomu určené. Za parkování se neplatí. 

Možnosti ubytování: 

Hotel U Lva: nachází se v historickém centru města Bíliny na jihovýchodní straně dnešního Mírového 

náměstí, nad nímž se tyčí barokní lobkovický zámek z let 1675 – 1682. (cena od 1100 Kč za 

dvoulůžkový pokoj) 

Horský penzion a restaurant Bořeň: Penzion Bořeň leží 1 km od Bíliny v blízkosti hlavní silnice Most - 

Bílina. Odbočka ze silnice je dlouhá 1 km. (cena 400-420 Kč) 

Penzion Husitská bašta: nově zrekonstruovaný objekt s výjimečnou vyhlídkou na řeku Bílinu, kousek 

od centra města, Vás přivítá svojí rodinnou atmosférou. 

Restaurace Bowling Bezovka: penzion Bezovka Bílina je umístěn v malebném, tichém a klidném 

prostředí rodinných domů v městské části Bezovka. Vybavení televize, sociální zařízení se sprchovým 

koutem na každém pokoji, wifi internet. (cena 490 – 890 Kč) 

Cesta na stadion: 

http://www.penziony.cz/bilina/horsky-penzion-a-restaurant-boren/
http://www.penziony.cz/bilina/penzion-husitska-basta/
http://www.penziony.cz/bilina/restaurace-bowling-bezovka/

