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I. TERMÍNOVÁ LISTINA 2021
Duben
????
10.4.
10.4.
24.4.
24.4.

M PK v přespolním běhu
MČR v půlmaratonu mužů a žen
MČR v chůzi na 20 km mužů a žen
Mistrovství PK přípravek
MČR mužů, žen, juniorů a juniorek v běhu na
10000 m

Bělá nad Radbuzou
Pardubice
Olomouc
Plzeň

ACDOM
CZE
CZE
AKPLZ

???

SVK

Květen
1.5.
2.5.

Mistrovství PK ve víceboji mladšího žactva
MČR v maratonu mužů a žen

Plzeň
Praha

SKPLZ
CZE

5.5.

1. kolo KMD staršího žactva

Klatovy

ATKLA

8.5.-9.5.

PK ve vícebojích všech kategorií mimo MLŽ Nová Včelnice

JKAS

11.5.
13.5.
15.5.
23.5.

1. kolo OMD mladšího žactva sk. A
1. kolo OMD mladšího žactva sk. B
1. kolo OMD dorostu a juniorů
1. kolo OMD mužů a žen

Domažlice
Nýřany
Sušice
Plzeň – Skvrňany

ACDOM
NYRAN
SUSIC
SOPLZ

22.5.
22.5.
23.5.

1. kolo I. ligy mužů a žen
1. kolo II. ligy mužů a žen
1. kolo extraligy mužů a žen

Podle vylosování
Podle vylosování
Praha

CZE
CZE
CZE

26.5.
27.5.

2. kolo OMD mladšího žactva sk. B
2. kolo OMD mladšího žactva sk. A

Nýřany
Klatovy

VIPLZ
ATKLA

29.5.
Červen

M PK, KK, JK jednotlivců (M, Ž, J, D)

Plzeň

AKPLZ

2.6.

2. kolo KMD starších žáků a žákyň

Plzeň

AKPLZ

Třebíč

CZE

Česká Třebová

CZE

Uherské Hradiště

CZE

Sušice

SUSIC

9.6.

MČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců,
dorostenek, starších žáků, starších žákyň,
mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích
MČR v běhu do vrchu mužů, žen, juniorů a
juniorek
Republikové finále Poháru rozhlasu

12.6.

2.kolo OMD mužů a žen

12.6.
12./13.6.
19.6.

2. kolo I. ligy mužů a žen
Podle vylosování
2. kolo II. ligy mužů a žen
Podle vylosování
MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek Kladno

CZE
CZE
CZE

23.6.
24.6.

3. kolo OMD mladších žáků a žákyň sk. B
3. kolo OMD mladších žáků a žákyň sk. A

Stříbro
Sušice

STRIB
SUSIC

26.6.
26.6.

M PK a KK ml. a st. žáků a žákyň na dráze
MČR mužů a žen na dráze

Stříbro
Zlín

STRIB
CZE

4.6.
5.6.

1

Červenec
3.7.

3. kolo OMD mužů a žen

Nýřany

NYRAN

3.7.
3./4.7.
4.7.
10.7.
Srpen
21./22.8.

3. kolo I. ligy mužů a žen
3. kolo II. ligy mužů a žen
2. kolo extraligy mužů a žen
2. kolo OMD dorostu a juniorů

Podle vylosování
Podle vylosování
Brno
Písek

CZE
CZE
CZE
JKAS

4. kolo I. ligy mužů a žen

Podle vylosování

CZE

21. 8.

4. kolo OMD mužů a žen

Stříbro

STRIB

28.8.
Září

MČR mužů a žen do 22 let na dráze

Plzeň

CZE

4.9.

3. kolo KMD staršího žactva

Stříbro

STRIB

4.9.
4.9.
5.9.

Baráž o postup do extraligy mužů a žen
Podle vylosování
Baráž o postup do I. ligy mužů a žen v Čechách Podle vylosování
MČR družstev mužů a žen
Břeclav

CZE
CZE
CZE

8.9.
9.9.

4. kolo OMD mladšího žactva sk. A
4. kolo OMD mladšího žactva sk. B

AKPLZ
SOPLZ

11.9.
11.9.

M Čech družstev juniorů a juniorek
Pardubice
M Čech družstev dorostenců a dorostenek
Praha
M Čech družstev starších žáků a starších žákyň Jihočeský kraj
skupina A

11.9.

Plzeň
Plzeň

CZE
CZE
CZE

12.9.

Finále OMD mladšího žactva

Plzeň

SKPLZ

18.9.

MČR žáků a žákyň na dráze
Mezistátní utkání ČR – Chorvatsko – Maďarsko
Slovensko – Slovinsko žáků a žákyň
MČR družstev juniorů a juniorek
MČR v
silničním běhu mužů, žen, juniorů
a juniorek
MČR družstev dorostenců a dorostenek
Baráž o postup do II. ligy mužů a žen v Čechách

Mladá Boleslav

CZE

Znojmo

CZE

Praha

CZE

Běchovice – Praha

CZE

Kolín
Středočeský kraj

CZE
CZE
CZE

25.9.
25.9.
26.9.
26.9.
28.9.
28.9.

Mezikrajová utkání družstev mladších žáků a
mladších žákyň

Podle vylosování

Říjen
2.10.
Listopad

MČR družstev starších žáků a starších žákyň

Ostrava

CZE

27.11.

MČR v přespolním běhu mužů, žen, juniorů a
juniorek

Valašské Meziříčí

CZE

Prosinec
3.12.
11.12.

Republikové finále Středoškolského atletického
Ostrava
poháru
Mezikrajové utkání družstev starších žáků a
Praha
starších žákyň
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CZE
CZE

Víceboje přípravek
24.6. A – AK Škoda Plzeň, TJ Baník Stříbro, Atletclub Nýřany, DDM Tachov
17.6. B – TJ Sokol SG Plzeň-Petřín, ŠAK Přeštice, TJ Dobřany, Mílaři Domažlice
8.9. C – Atletika Klatovy, AC Domažlice, AKR Železná Ruda, TJ Sušice
II. TRADIČNÍ ODDÍLOVÉ MÍTINKY A ZÁVODY 2021
AKM Viktoria Plzeň z.s.
30.4. - 1. Viktoriánek 2021
24.8. - Malá cena AKM Viktoria 2021
SC MARATHON PLZEŇ, z.s.
6.3. - PLZEŇSKÁ PADESÁTKA a MARATON OKOLO BOLEVECKÝCH RYBNÍKŮ
27.3. - MISTROVSTVÍ ČR V BĚHU NA 100 KM
25.9. - PLZEŇSKÁ HODINOVKA a BĚH NA 24 HODIN
21.11. - PLZEŇSKÁ TŘICÍTKA a DVACÍTKA a MARATON NA ATLETICKÉ DRÁZE
19.12. - Vánoční maraton okolo Boleveckých rybníků
31.12 - Silvestrovský maraton v Lochotínském parku
TJ Baník Stříbro, spolek
Běh Stříbrem
ATLETCLUB Nýřany, z.s.
15.5. - Běh města Nýřany 50. ročník dne
Atletic Club Domažlice
15.8. 56. Chodská 1500 56.ročník
2.10. Běh babylonskými lesy
TJ Sušice
17.4.2021Sušický horský běh
15.8.2021 Lesem podél Otavy
11.9.2021 Malá cena města Sušice
Atletika Klatovy z.s.
2. a 3. 10. 2021 Klatovské víceboje
9. 10. 2021 Běh klatovskou Hůrkou
Mílaři Domažlice z.s
16.5.2021 Běh Zelenovským údolím
12.9.2021 Hvězdné házení na Chodsku a Memorial Jana Mazance v běhu na 400 m
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III. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ JEDNOTLIVCŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Čl. 1 Společná ustanovení
a) Závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této brožury.
b) Pořadatelem všech mistrovských soutěží jsou krajské atletické svazy, tj. Plzeňský krajský
atletický svaz, případně Jihočeský krajský atletický svaz a Karlovarský krajský atletický svaz
/dále jen PKAS, JKAS a KKAS/ a jejich soutěžní komise /dále jen SK/.
c) PKAS, JKAS a KKAS pověřují technickým zajištěním jednotlivých mistrovských soutěží
své atletické oddíly – kluby, případně jsou sami pořadateli.
Čl. 2 Věkové kategorie
Muži, ženy ročník
Junioři, juniorky
Dorostenci, dorostenky
Starší žáci, starší žákyně
Mladší žáci, mladší žákyně
Nejmladší žactvo /předžactvo/

2001 a starší
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010 a mladší

Čl. 3 Startují
a) V jednotlivých mistrovských soutěžích jsou oprávněni startovat členové atletických oddílůklubů výše uvedených krajů a jsou registrováni v ČAS podle Směrnice o registrovaných
sportovcích platné od 1. ledna 2018, číslo předpisu 6/2017.
b) Na mistrovstvích krajů mohou startovat jen závodníci a závodnice příslušné věkové
kategorie, kteří byli k účasti na mistrovstvích přihlášeni a zařazeni technickými delegáty.
c) Startující závodníci a závodnice 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 atletické
oddíly.
Čl. 4 Přihlášky
Přihlášky podávají atletické oddíly-kluby zásadně na webové stránce ČAS www.atletika.cz.
Termín přihlášek je uveden v rozpisech /organizačních pokynech/ těchto závodů. Přihláška
musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením jména a příjmení, celého data
narození a názvu přihlašované individuální soutěže /disciplíny/. Štafety se u mistrovství na
dráze přihlašují až v místě konání závodů.
Čl. 5 Omezení startů
a) Závodníci kategorií dospělých (2001 a starší) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom
závodě na tratích 3000 m a delších
b) závodníci kategorií juniorů (2002–2003) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom
závodě na tratích 1500 m a delších
c) závodníci kategorií dorostu (2004–2005) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom
závodě na tratích 800 m a delších
d) závodníci kategorií žactva (2006–2009) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom
individuálním závodě na tratích 300 m a delších
e) Při mistrovství jednotlivců žactva mohou závodníci startovat ve třech individuálních
disciplínách a jedné štafetě.
Poznámka:
Při vysokém počtu přihlášených závodníků k disciplíně má TD právo vyřadit závodníky s
nejslabšími výkony. Do soutěže lze přihlašovat pouze v dovoleném rozsahu startů.
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Čl. 6 Protesty a odvolání
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány nejpozději 30 minut
po úředním vyhlášení výsledků tohoto závodu a podává se vrchníkovi příslušné disciplíny.
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka doložené vkladem 300,-Kč řeší jury ve složení
technický delegát, ředitel závodu a hlavní rozhodčí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve
prospěch pořadatele. Rozhodnutí o protestech a odvoláních musí být uvedena ve výsledcích
závodu.
Čl. 7 Technická ustanovení
a) Závodníci, resp. závodnice, musí startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp.
elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.
b) Odpadnou-li plánované rozběhy, uskuteční se finále vždy v čase finále.
c) V bězích bude přidělení drah, resp. stanovení pořadí na startu, prováděno v závodní kanceláři,
a to podle ustanovení pravidla 166 odst. 4 a 5 Pravidel atletiky.
d) Vedoucí oddílových klubových výprav a doprovázející trenéři nemají v průběhu závodu
právo vstupu na plochu stadionu, případně závodiště. Výjimka je povolena u soutěží kategorií
žactva, kde je povolen vstup vedoucím družstev a trenérům.
Čl. 8 Tituly a ceny
Vítěz/- ka/ každé soutěže /disciplíny/ mistrovského závodu získá titul „Mistr pro rok 2021“
a obdrží mistrovskou medaili. Závodníci/-ce/, kteří se umístí na druhém a třetím místě obdrží
rovněž medaile. Tituly a medaile se udělují pouze v případě, že se na start závodu dostavili a
závod zahájili alespoň tři závodníci/-ce/ ze dvou oddílů-klubů.
Čl. 9 Hospodářské zabezpečení /úhrada/
a) Oddíly-kluby vysílají své závodníky/-ce/ na mistrovské soutěže na vlastní náklady.
b) U všech mistrovských soutěží, a to jak v hale, tak na dráze, je podmínkou účasti úhrada
startovného 50,- Kč za přihlášené závodníky a každou přihlášenou disciplínu. U vícebojů se
platí 50,-Kč za každou disciplínu víceboje.
Platí to pro všechny věkové kategorie, tj. dospělé, juniory/-ky/, dorost, starší, mladší i nejmladší
žactvo /předžactvo/. Startovné se v případě nenastoupení nevrací!
Startovné bude hrazeno vždy před zahájením soutěže hospodáři závodu za celý oddíl/ klub/ a
jde k dobru pořádajících KAS. Startovné je možno platit fakturou.
c) KAS poskytnou jednotlivým pořadatelům společných mistrovských soutěží, případně
mistrovských soutěží pouze Plzeňského kraje odsouhlasené pořadatelské příspěvky ve výši:
M dospělých, juniorů a dorostu na dráze /PKAS, KKAS, JKAS/
60 000,- Kč,
M staršího a mladšího žactva na dráze
46 000,- Kč,
M všech kategorií ve vícebojích /mimo MLŽ
40 000,- Kč
M nejmladšího žactva /předžactva/ na dráze
20 000,- Kč,
M mladšího žactva ve vícebojích
20 000,- Kč,
M všech kategorií v přespolním běhu
8 000,- Kč.
M přípravek ve vícebojích (ve skupinách A, B, C)
5 000,-Kč
+ startovné
Pořadatelské příspěvky budou pořadatelům jednotlivých mistrovských soutěží vyplaceny
PKAS na základě zaslané faktury. Při společných mistrovských soutěžích, např. dvou, případně
tří krajů přispějí všechny kraje stejnou částkou, tj. 1/2, případně 1/3 pořadatelského příspěvku.
Finanční vyrovnání s oběma krajskými svazy /JKAS a KKAS/ následně zajistí PKAS.
Podmínkou k vyplacení bude splnění bodu 10. Povinnosti pořadatele tohoto SŘ.
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Čl. 10 Povinnosti pořadatele a zajištění
Pořádající oddíl-klub je povinen vytvořit optimální podmínky pro řádný průběh závodu,
a to především:
a) Prostřednictvím komise rozhodčích /KR/ požádat o delegování hlavního rozhodčího /HR/,
případně startéra /ST/. Ostatní rozhodčí si zajišťuje pořadatel. Z ekonomických důvodů je
povinností pořadatele, a i KR KAS, v maximální míře využít vlastních rozhodčích nebo
rozhodčích z blízkého okolí.
b) Zajistit pracovníky pro obsluhu Atletické kanceláře (AK2) a její vybavení.
c) Pro všechny mistrovské závody zajistit měření a vážení náčiní včetně protokolů,
elektronickou časomíru a 2 větroměry.
d) Zajistit regulérní klec na kladivo a tyčkařské doskočiště.
e) Zajistit dostatečný počet regulérního nářadí a náčiní jak pro závodníky, tak pro rozhodčí.
Minimálně 2 ks náčiní (koule, oštěp, disk a kladivo) pro každou vypsanou kategorii;
nezabezpečuje půjčování tyčí pro skok o tyči. Závodníkům je povoleno si přinést vlastní náčiní,
pořadatel zajistí jeho převážení a přeměření.
f) Vyznačit předávací území 30 m.
g) Ve spolupráci technickým delegátem/-ty/ /TD/, zajistit zpracování zápisů podle přihlášek.
h) Zajistit zdravotní službu /lékaře, příp. zdravotníka/.
ch) Zajistit rozhlas a kvalifikovaného hlasatele.
i) Zajistit v průběhu závodu informovanost, především vyvěšováním výsledků a to nejpozději
20 minut po skončení disciplíny /závodu/.
j) V areálu haly, stadionu, závodiště zajistit možnost občerstvení.
k) Odeslat výsledky zpracované programem Atletická kancelář, zpravidla ihned po skončení
závodu.
l) Vyplatit všem delegovaným rozhodčím a technickým delegátům odměny (dle sazeb PKAS
platných pro rok 2021) a případně proplatit cestovní náhrady.
Čl. 11 Práce technického delegáta
a) Posuzuje oprávněnost startů, nasazuje závodníky do jednotlivých rozběhů a technických
disciplín (jeho rozhodnutí je konečné); stanovuje základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči,
vzdálenost odrazového prkna od doskočiště v trojskoku.
b) Má právo upravit časový pořad přeborů s ohledem na počet startujících, aby byl zajištěn
hladký průběh závodů.
c) Spolu s hlavním rozhodčím a ředitelem závodu je členem jury.
d) Zajišťuje dovezení medailí, označí pořadateli ve výsledkové listině medailisty. Po skončení
soutěže překontroluje výsledky dle originálů zápisů a ve spolupráci s pořadatelem zajistí jejich
případnou opravu na stránkách ČAS. Vydá zpravodaj se stručným zhodnocením přeborů, který
zašle pořadateli, předsedovi PKAS a předsedovi SK PKAS.
Pořadatel je povinen dodržovat ustanovení Pravidel atletiky týkající se bezpečnosti
zejména Pravidlo 180, odst. 1 a 2.
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IV. ROZPISY MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JEDNOTLIVCŮ
MISTROVSTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE NEJMLADŠÍCH ŽÁKŮ A NEJMLADŠÍCH
ŽÁKYŇ /PŘEDŽACTVA/ NA DRÁZE
Mistrovství je uzavřený závod pouze pro závodníky/-ce/ Plzeňského kraje.
Pořadatel
Z pověření PKAS zajišťuje atletický klub AK Škoda Plzeň
Datum a místo
24.4. 2021 od 10.30 hodin v Plzni, stadión AK Škoda Plzeň ve Skvrňanech
Činovníci závodu
Deleguje PKAS
Přihlášky
Přihlášky podávají atletické oddíly-kluby prostřednictvím webové stránky www.atletika.cz.
Přihlášky budou přijímány do čtvrtka 20.5.2021 do 20.00 hodin, a to pouze od oddílů-klubů
Plzeňského kraje!
Startují
Předžactvo starší /2010-2011/
Předžactvo mladší /2012-2013/.
Start mladších ročníků /2014 a mladší/ je nepřípustný!
Disciplíny
60 m, 150 m, 600 m, 60 m př. /molitanové/, dálka, míček /150 g/, 4x200m /smíšené/.

Závodní kancelář, prezentace, startovné
Závodní kancelář bude otevřena ve spodní části tribuny od 9.00 hodin do ukončení závodů
/vchod z vnějšku tribuny proti cíli/.
Prezentace výprav a závodníků/-ic/ se uskuteční v době od 9.00 do 10.00 hodin v závodní
kanceláři. Zde se budou přijímat omluvy-odhlášky závodníků/-ic/, tj. nenastoupené starty-škrty,
a to až do ukončení prezentace do 10.00 hodin.
Prezentace před disciplínou 15-10 minut u běhů u startéra, u technických disciplín u vrchníka
disciplíny u sektoru.
Startovné 50,- Kč za každou přihlášenou disciplínu včetně štafet Startovné musí být uhrazeno
před zahájením závodů vždy za celý oddíl-klub. Možno platit fakturou za celý oddíl - klub.
Zdravotní způsobilost
Startující závodníci/-ce/ musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky ministerstva
zdravotnictví čís. 391/2013 Sb. O zdravotní způsobilosti v den soutěže ne starší jednoho roku.
Za dodržování tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly-kluby.
Technické ustanovení
Rozběhy a finále se uskuteční pouze u běhu na 60 m. Ostatní běhy se poběží přímo jako
finálové. Postupový klíč určí TD.
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Šatny a sprchy
Budou v tribuně stadionu. Budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoliv
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty v šatnách nebude
ručit.
Občerstvení
Bude zajištěno v areálu stadionu stánkovým prodejem.
Tituly a ceny
Viz bod 8. Společných ustanovení SŘ mistrovských soutěží jednotlivců.
Časový pořad
10.30 hodin
10.50
11.10
11.30
11.40
11.50
12.00
12.10
12.20
12.40
12.45
12.50
12.55
13.10
13.25
13.40
13.55
14.00
14.10
14.25
14.40
14.55
15.10
15.30

60 m /R/ MLŽKY
60 m /R/ STŽKY
60 m /R/ MLŽCI
60 m /R/ STŽCI

dálka MLŽCI

míček MLŽKY

dálka STŽCI

míček STŽKY

dálka MLŽKY

míček MLŽCI

dálka STŽKY
150 m MLŽKY
150 m STŽKY
150 m MLŽCI
150 m STŽCI
smíšené štafety 4x200m MLŽKY, MLŽCI
smíšené štafety 4x200m STŹKY, STŽC

míček STŽCI

60 m př. MLŽKY
60 m př. STŽKY
60 m př. MLŽCI
60 m př. STŽCI
60 m /F/ MLŽKY
60 m /F/ STŽKY
60 m /F/ MLŽCI
60 m /F/ STŽCI
600 m MLŽKY
600 m STŽKY
600 m MLŽCI
600 m STŽCI
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MISTROVSTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE MLADŠÍCH ŽÁKŮ A MLADŠĆH ŽÁKYŇ
VE VÍCEBOJÍCH
Pořadatel: PKAS – technicky zajišťuje atletický AK Škoda Plzeň
Datum a místo - 1.5. 2021 2021 v Plzni, stadión AK Škoda Plzeň ve Skvrňanech
Činovníci závodu – Deleguje PKAS
Přihlášky
Přihlášky podávají atletické oddíly-kluby prostřednictvím webové stránky www.atletika.cz
a to do čtvrtka 29.4.2021
Startují
Mladší žáci a mladší žákyně / roč. nar. 2007-2008/ oddílů-klubů Plzeňského kraje.
Disciplíny – pětiboj /60 m př., míček, 60 m, dálka, 800 m/
Závodní kancelář
Bude otevřena v dolní části tribuny v tribuně stadionu od 15.00 hodin do ukončení závodu.
Prezentace, startovné
Prezentace se uskuteční od 15.00 do 15.30 hodin v závodní kanceláři.
Startovné 50,- Kč za každou disciplínu víceboje. / tj. startovné 250,-Kč. /
Startovné musí být uhrazeno před zahájením závodů vždy za celý oddíl-klub. Možno platit
fakturou za celý oddíl - klub.
Cizí závodníci/-ce/ startující v rámci otevřeného závodu uhradí startovné ve výši 500,- Kč.
Dráha a sektory
Dráha je na okruhu 400 m dlouhá a je šestiproudá jak na okruhu, tak na rovince.
Dráha i sektory mají umělý povrch.
Šatny, sprchy a občerstvení
Šatny budou v omezené kapacitě v tribuně stadionu, budou neuzamykatelné a budou sloužit
pouze k pouze k převlékání, nikoli k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za
případné ztráty nebude ručit.
Občerstvení bude zajištěno v restauraci v areálu stadionu.
Tituly a ceny
Viz Čl. 8 Společných ustanovení SŘ mistrovských soutěží jednotlivců.
Časový pořad
16.00 hodin
16.10
16.40
17.20
17.40
18.20
19.00

60 m př. ŽKY
60 m př ŽCI
60 m ŽCI
60 m ŽKY
800 m ŽCI
800 m ŽKY

míček ŽCI
míček ŽKY
dálka ŽCI
dálka ŽKY
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MISTROVSTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE MUŽŮ, ŽEN, JUNIORŮ, JUNIOREK,
DOROSTENCŮ, DOROSTENEK, STARŠÍCH ŽÁKŮ, STARŠÍCH ŽÁKYŇ,
MLADŠÍCH ŽÁKŮ A MLADŠÍCH ŽÁKYŇ VE VÍCEBOJÍCH
Pořadatel – Po dohodě PKAS s JKAS technicky zajišťuje JKAS
Datum a místo - 8.-9.5. 2021 od 10.00 hodin, v neděli od 9.30 hodin v Nové Včelnici
Činovníci závodu – deleguje JKAS
Přihlášky
Přihlášky podávají atletické oddíly-kluby prostřednictvím webové stránky www.atletika.cz
a to do středy 5.5.2021. Na jinou formu přihlášek pořadatel nebude brát zřetel.
Startují
Muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně Plzeňského
kraje.
Kategorie a disciplíny
Muži, junioři, dorostenci – desetiboj
- 100 m, dálka, koule, výška 400 m, 110 m př., disk, tyč, oštěp, 1 500 m
Ženy, juniorky, dorostenky – sedmiboj
- 100 m př., výška, koule, 200 m, dálka, oštěp, 800 m
Starší žáci – devítiboj
- 100 m př., disk, tyč, oštěp, 60 m, dálka, koule, výška, 1 000 m
Starší žákyně – sedmiboj
- 100 m př., výška, koule, 150 m, dálka, oštěp, 800 m
Závodní kancelář, prezentace a startovné
Bude otevřena od soboty 8.5.2021 od 8.00 hodin do neděle 3.5.2021 do ukončení závodů.
Prezentace se uskuteční první den závodů, tj. v sobotu do 9.00 hodin v závodní kanceláři.
Závodníci/-ce/ Plzeňského kraje uhradí startovné ve výši 50,-Kč za každou disciplínu
víceboje.
Časový pořad
Začátek závodů v sobotu v 10.00 hodin, v neděli v 9.30 hodin. Rozdělení do skupin a časový
pořad bude sestaven podle přihlášek. Pořadatel to včas zveřejní na webu ČAS.
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MISTROVSTVÍ PLZEŇSKÉHO, KARLOVARSKÉHO A PŘEBOR JIHOČESKÉHO
KRAJE MUŽŮ, ŽEN, JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ A DOROSTENEK
Pořadatel PKAS – technicky zajišťuje atletický AK Škoda Plzeň
Datum a místo - 29.5. 2021 v Plzni, stadión AK Škoda Plzeň ve Skvrňanech
Činovníci závodu – Deleguje PKAS
Přihlášky
Podávají atletické oddíly-kluby prostřednictvím webové stránky ČAS: www.atletika.cz
a to do čtvrtka 27.5.2021 Na jinou formu přihlášky nebude brát pořadatel zřetel.
Startují
Muži a ženy /ročník 2001 a starší/ startují ve všech disciplínách společně s kategorií juniorů a
juniorek /2002-2003/, kromě juniorů v běhu na 110 m př., kouli, disku a kladivu. V těchto
disciplínách mají junioři samostatnou soutěž.
Dorost / 2004-2005/ má ve všech disciplínách samostatné soutěže.
Dále cizí závodníci/-ce/ v rámci otevřeného závodu, kteří se řádně přihlásí a uhradí startovné.
Cizí závodníci/-ce/ budou startovat bez nároku na finále a zisku mistrovských medailí.
Start žactva je povolen jen výjimečně na základě výkonnosti a jen se souhlasem TD.
Kategorie a disciplíny
Mužské kategorie /muži, junioři, dorostenci/
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 3 000 m, 110 m př., 400 m př. /300 m př. DCI/,
výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg /6 kg JI, 5 kg DCI/, disk 2 kg /1,75kg JI, 1,5kg DCI/,
oštěp 800 g /700 g DCI/, kladivo 7,26kg /6 kg JI, 5 kg DCI/, 4x100m.
Ženské kategorie /ženy, juniorky, dorostenky/
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 3 000 m, 100 m př., 400 m př. /300 m př. DKY/,
výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4 kg /3 kg DKY/, disk, oštěp 600 g /500 g DKY/,
kladivo 4 kg /3 kg DKY/, 4x100m.
Závodní kancelář, prezentace, startovné
Závodní kancelář bude otevřena v místě cíle od 9.00 hodin do ukončení závodu.
Prezentace výprav a závodníků/-ic/ se uskuteční v době od 9.00 do 10.00 hodin v závodní
kanceláři.
Zde budou TD přijímat odhlášky přihlášených a nepřítomných závodníků/-ic/, tj.
nenastoupené starty a budou se provádět škrty.
Startovné 50,- Kč za každou přihlášenou disciplínu včetně štafet. Startovné musí být uhrazeno
před zahájením závodů vždy za celý oddíl-klub. Možno platit fakturou za celý oddíl - klub.
Cizí závodníci/-ce/ budou hradit startovné ve výši 100,-Kč za každou přihlášenou disciplínu
a nebudou mít nárok na finále.
Při nenastoupení závodníka/-ce/ z jakéhokoli důvodu se startovné nebude vracet.
Prezentace před disciplínou 15-10 minut u běhů u startéra. U technických disciplín u vrchníka
disciplíny u sektoru.
Rozcvičování
Zásadně mimo hlavní plochu stadionu, tj. na přilehlých plochách Městského stadionu.
Šatny a sprchy
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Budou v omezené kapacitě v tribuně stadionu. Budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze
k převlékání, nikoliv k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné
ztráty v šatnách nebude ručit.
Občerstvení
Bude zajištěno v restauraci v tribuně stadionu.
Technická ustanovení
- Rozběhy a finále pouze u běhů na 100 m. Ostatní běhy se poběží přímo jako finálové.
Postupový klíč určí TD.
- Závodníci/-ce/ v bězích od 800m výše obdrží před startem startovní čísla.
- Vážení nářadí proběhne v místě a době určené pořadatelem a bude to zveřejněno na vývěsní
tabuli.
Základní výšky, vzdálenost prkna při trojskoku
Výška
muži
156 cm
dorostenci
ženy
141 cm
dorostenky
Tyč
muži
260 cm
dorostenci
ženy
200 cm
dorostenky
Trojskok - muži, dorostenci
11 m
ženy, dorostenky

146 cm
136 cm
260 cm
200 cm
9m

Tituly a ceny
Viz bod 8. Společných ustanovení SŘ mistrovských soutěží jednotlivců.
Časový pořad
11:00

110 m př. M F

11:10

110 m př. Jři F

11:20

110 m př. Dci F

11:30

100 m př. Ž F

11:40

100 m př. Dky F

11:50

800 m M Finále

12:00

800 m Dci Finále

tyč M, Dci F
dálka Ž F

koule 4 kg Ž F
disk 1,5kg Dci F

koule 3 kg Dky F
dálka Dky Finále

disk 1,75kg Jři, disk 2 kg M
F

12:10

800 m Ž Finále

12:20

800 m Dky Finále

12:30
12:40

tyč Ž, Dky F

koule 5 kg Dci F

100 m M Rozběh

12:50

100 m Dci Rozběh

13:00

100 m Ž R

dálka M F

disk 1 kg Ž F

13:10

100 m Dky R

výška Ž, Dky F

koule 6 kg Jři F

13:30

400 m M F

13:40

400 m Dci F
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13:45

disk 1 kg Dky F

13:50

400 m Ž F

14:00

400 m Dky F

14:15

100 m M F

14:20

100 m Dci F

14:25

100 m Ž F

14:30

100 m Dky F

14:50

400 m př. M F

15:00

400 m př. Ž F

15:10

300 m př. Dky F

15:20

300 m př. Dci F

15:30

1500 m M F

15:40

1500 m Dci F

15:50

1500 m Ž F

16:00

1500 m Dky F

16:10
16:25

200 m M F
200 m Dci F

dálka Dci F

koule 7,26 kg M F
oštěp Ž F

oštěp 500 g Dky F
výška M, Dci F

trojskok Ž, Dky F

oštěp 700 g Dci F

trojskok M, Dci F

16:30

oštěp 800 g M F

16:50

200 m Ž F

17:05

200 m Dky F

17:20

4x100 m M, Dci F

17:30

4x100 m Ž, Dky F

Pořadatel upozorňuje na bezpodmínečné dodržování ustanovení Pravidel atletiky týkající se
bezpečnosti, zejména Pravidlo 180, odst. 1 a 2 u všech vrhačských disciplín.
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MISTROVSTVÍ PLZEŇSKÉHO A KARLOVARSKÉHO KRAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ,
STARŠÍCH ŽÁKYŇ, MLADŠÍCH ŽÁKŮ A MLADŠÍCH ŽÁKYŇ NA DRÁZE
Pořadatel
Z pověření PKAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Baník Stříbro, spolek.
Datum a místo
Sobota 26.6. 2021 od 10.30 hodin ve Stříbře na stadionu TJ Baník Stříbro.
Činovníci závodu – Deleguje PKAS
Přihlášky
Přihlášky podávají atletické oddíly-kluby prostřednictvím webové stránky www.atletika.cz a
to do čtvrtka 24.6. 2021 do 20.00 hodin. Na jinou formu přihlášky nebude pořadatel brát
zřetel.
Startují
Starší žáci a starší žákyně /2005-2006/ mladší žáci a mladší žákyně /2007-2008/.
Kategorie a disciplíny
Starší žáci, starší žákyně
60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1 500 m, 100 m př., 200 m př., výška, tyč, dálka, koule 4 kg /3
kg ŽKY/,
disk 1 kg /0,75kg ŽKY/, oštěp 600 g /500 g ŽKY/, kladivo 4 kg /3 kg ŽKY/, 4x60m, 4x300m
Mladší žáci, mladší žákyně
60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1 500 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3 kg /2 kg ŽKY/, míček
150 g, 4x60m
Závodní kancelář, prezentace a startovné
Závodní kancelář bude otevřena v přízemí stadionu od 9.00 hodin do ukončení závodů.
Zde se uskuteční prezentace závodníků/-ic/-výprav a budou se přijímat omluvy-odhlášky,
tj. nenastoupené starty a hradit startovné.
Startovné 50,- Kč za každou přihlášenou disciplínu včetně štafet Startovné musí být uhrazeno
před zahájením závodů vždy za celý oddíl-klub. Možno platit fakturou za celý oddíl - klub.
Prezentace před disciplínou 15-10 minut. Běhy u startéra, technické disciplíny u vrchníka u
sektoru.
Dráha a sektory
Dráha je na okruhu 400 m dlouhá a je šestiproudá. Rovněž na rovince je šest drah.
Povrch dráhy a sektorů je umělý – Conipur.
Soutěže v hodu kladivem se uskuteční na vrhačském sektoru mimo areál stadionu.
Rozcvičování
Zásadně mimo hlavní plochu stadionu. Přístup na hlavní plochu bude nejdřív 10 minut před
zahájením disciplíny u běhů. U technických disciplín 15 minut a u skoků o tyči 30 minut.
Šatny a sprchy
Budou v omezené kapacitě v tribuně stadionu. Budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze
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k převlékání, nikoliv k úschově osobních věcí. Pořadatel ani správa stadionu nebude za
případné ztráty ručit.
Občerstvení
Bude zajištěno v restauracích na stadionu.
Technická ustanovení
Rozběhy a finále pouze u běhů na 60 m staršího a mladšího žactva. Ostatní běhy se poběží
přímo jako finálové. Postupový klíč u běhů na 60 m staršího a mladšího žactva určí TD.
Závodníci v bězích od 600 m výše obdrží před startem startovní čísla. Vážení nářadí proběhne
v době od 9.45 do 10.30 hodin a od 13.00 do 13.30 hodin. Místo vážení nářadí bude
pořadatelem označeno.
Základní výšky a zvyšování
Výška - starší žáci
starší žákyně
mladší žáci
mladší žákyně
Tyč

- starší žáci
starší žákyně

136, po 5 do 156, dále po 3 cm
131, po 5 do 146, dále po 3 cm
121, po 5 do 141, dále po 3 cm
121, po 5 do 136, dále po 3 cm
200, po 20 do 260, dále po 10 cm
180, po 20 do 240, dále po 10 cm

Tituly a ceny
Viz Čl. 8 Společných ustanovení SŘ mistrovských soutěží jednotlivců.
Vyhlašování se uskuteční vždy bezprostředně po ukončení disciplíny.
Časový pořad
10.30 hodin
200 m př. STŽCI
10.40

200 m př. STŽKY

10.50
11.00
11.10
11.20
11.30

1 500 m STŽCI
1 500 m MLŽCI
1 500 m STŽKY
1 500 m MLŽKY
60 m /R/ STŽCI

11.40
11.50
12.00

60 m /R/ MLŽCI
60 m /R/ STŽKY
60 m /R/ MLŽKY

12.15
12.30

100 m př. STŽCI
100 m př. STŽKY

12.45
12.55
13.05
13.15

800 m MLŽCI
800 m MLŽKY
800 m STŽCI
800 m STŽKY

13.30

60 m /F/ MLŽCI

výška STŽCI
dálka STŽKY

míček MLŽCI
kladivo STŽKY

tyč STŽKY

míček MLŽKY
kladivo STŽCI

výška MLŽCI
dálka MLŽKY
tyč STŽCI

oštěp STŽKY
koule MLŽCI

výška STŽKY
dálka STŽCI

oštěp STŽCI
koule MLŽKY
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13.35
13.40
13.45
14.00
14.05
14.20

60 m /F/ MLŽKY
60 m /F/ STŽCI
60 m /F/ STŽKY
60 m př. MLŽCI
60 m př. MLŽKY
300 m STŽCI

14.30
14.40
14.50
15.00
15.10
15.20
15.30

300 m STŽKY
300 m MLŽCI
300 m MLŽKY
150 m STŽCI
150 m STŽKY
150 m MLŽCI
150 m MLŽKY

15.45
15.55
16.05
16.15
16.30
16.40

4x60m STŽCI
4x60m STŽKY
4x60m MLŽCI
4x60m MLŽKY
4x300m STŽCI
4x300m STŽKY

výška MLŽKY
dálka MLŽCI

koule STŽKY
disk STŽCI

koule STŽCI
disk STŽKY
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V. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SOUTĚŽÍ 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 PKAS (dále jen „SK KAS“), a to prostřednictvím svého
pověřeného pracovníka, kterým je Mgr. Josef Pšajdl, telefon: 728 093 594, e-mail:
psajdlj@gmail.com
Za organizaci, přímé řízení a průběh jednotlivých soutěží /kol/ zodpovídají příslušní ŘP svojí
osobní účastí na každém kole.
Řídící pracovníci:
Muži a ženy
Ing. Zdeněk Mráček, Tyršova 670, 330 23 Nýřany,
TZ 377832325, MO 602232905, e-mail: mracek@mesto-nyrany.cz
Junioři a dorostenci: deleguje JKAS
Juniorky a dorostenky
Mgr. Josef Pšajdl, Palackého 337, 339 01 Klatovy 2,
MO 728093594, e-mail: psajdlj@gmail.com
Starší žáci a starší žákyně
Mgr. Josef Pšajdl, Palackého 337, 339 01 Klatovy 2,
MO 728093594, e-mail: psajdlj@gmail.com
Mladší žáci a žákyně A
Denisa Fournier, Mánesova 538, 344 01 Domažlice,
MO 728299176, E-mail: mullerova.denda@seznam.cz
Mladší žáci a žákyně B
Ing. Roman Sladký, Husova 540/22, 353 01 Mariánské Lázně,
MO 777122998, E-mail: info@pro-sport.cz
Čl. 3 Systém soutěží
Na základě přihlášky k činnosti pro rok 2021 a po uhrazení soutěžního poplatku jsou přihlášená
družstva zařazena do skupin podle věkových kategorií.
Soutěže KMD /OMD/ jsou jednoroční a probíhají formou víceutkání za účasti všech družstev
skupiny.
Soutěž dospělých se koná jako OMD mužů a žen Plzeňského a Karlovarského kraje.
Soutěže mládeže, tj. OMD juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek se uskuteční ve dvou
kolech tří krajů, a to Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského.
KMD starších žáků a starších žákyň se uskuteční ve třech kolech jako samostatná soutěž
Plzeňského kraje s tím, že třetí kolo bude mít rozšířený počet disciplín a bude provedeno
vyhodnocení celé soutěže s vyhlášením.
OMD mladších žáků a mladších žákyň je pro základní část soutěže rozděleno podle územního
členění oblasti do tří skupin /A, B, C/ krajů Plzeňského a Karlovarského.
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Po ukončení soutěží v krajských skupinách, postoupí do finále OMD první tři družstva z každé
skupiny. V případě odmítnutí účasti ve finále některého z postupujících družstev, postoupí do
finále další družstvo.
Počet kol jednotlivých kategorií:
- OMD mužů, žen
4 kola
- OMD juniorů, juniorek
2 kola
- OMD dorostenců, dorostenek
2 kola
- KMD starších žáků, starších žákyň
3 kola
- KMD mladších žáků, mladších žákyň, skup. A a B
4 kola + finále
Čl. 5 Hospodářské zabezpečení soutěží
a) Družstva startují na náklady svých oddílů – klubů. Pořadatel utkání hradí náklady spojené s
pořadatelstvím; pořádající oddíly obdrží příspěvek na uspořádání od PKAS (v soutěži juniorů
a dorostu i od JKAS a KKAS).
Při nesplnění určených podmínek (el. časomíra, větroměry, dostatečný počet rozhodčích,
odeslání výsledků do statistické databáze ČAS včetně příp. oprav) bude příspěvek krácen.
b) Oddíly-kluby jsou povinny za přihlášená družstva uhradit soutěžní poplatek ve výši:
- muži, ženy
4 000,- Kč
- junioři, juniorky
2 000,- Kč,
- dorostenci, dorostenky
2 000,- Kč
- starší žáci, starší žákyně
3 000,- Kč
- mladší žáci, mladší žákyně
3 000,- Kč
Soutěžní poplatky musí být uhrazeny do 30. 4. 2021 na účet KAS, č.ú: 171786781/0300.
Vybrané soutěžní poplatky za přihlášená družstva zůstanou příjmem KAS.
c) KAS jednotlivým pořadatelům poskytne:
- KMD mužů a žen:
- OMD juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek:
- KMD starších žáků a starších žákyň:
/3. kolo 20 000,-/
- KMD mladších žáků a mladších žákyň
- Finále OMD mladších žáků a mladších žákyň

26 000,- Kč za kolo
36 000,- Kč za kolo
15 000,- Kč za 1. a 2. kolo
15 000,- Kč za kolo
24 000,- Kč

Pořadatelské příspěvky pořadatelům jednotlivých kol vyplatí KAS, na který musí pořadatel
zaslat za uspořádání kola fakturu. Výjimka bude u 2. kola OMD juniorů/-ek/ a dorostu, které
bude finančně řešit JKAS. Finanční vyrovnání s krajskými svazy společných soutěží /JKAS a
KKAS/ zajistí PKAS. V případě nesplnění povinností pořadatele se výše pořadatelského
příspěvku může krátit.
Čl. 6. Podmínky účasti
a) Soutěže se zúčastňuje družstvo, které bylo včas přihlášeno podle pokynů SK KAS a
nejpozději do 30. dubna 2021 uhradilo na účet KAS soutěžní poplatek. Zařazování družstev do
skupin provádí SK KAS i se zřetelem na ekonomickou výhodnost.
b) / V mistrovských soutěžích družstev jsou oprávněni startovat závodníci kategorií mužů, žen,
juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a
mladších žákyň registrovaných podle Směrnice ČAS č. 8/2009 o registrovaných sportovcích
platné od 1.1.2010.
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c) V případě, že budou za družstva v soutěžích mladšího žactva startovat závodníci kategorie
předžactva /2008–2009-2010 / musí být registrováni.
d) 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.
f) Závodníci startují v oddílovém – klubovém dresu.
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
KAS. Vedoucí družstva předkládá základní soupisku ŘP ve dvojím vyhotovení. Závodníci/-ce/
musí být na soupisce abecedně seřazeni a soupiska musí být napsaná čitelně /strojem, PC/.
Chybí-li na soupisce u závodníka/-ce/ některý z výše uvedených údajů, je ŘP povinen soupisku
vrátit, případně závodníka/-ci/ škrtnout a nepotvrdit. Doplnění soupisky provádí družstvo na
doplňkové soupisce. Není dovoleno doplňovat soupisku až po utkání. Doplňková soupiska se
předkládá rovněž ve dvojím vyhotovení.
c) Ke startu jsou oprávněni závodníci potvrzení na soupisce na základě jejich zápisu v
záznamech ČAS.
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 případě odstoupení, nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže se bodové zisky ostatních
družstev nemění.
Čl. 8 Startují
a) V oblastním mistrovství mužů a žen
Muži /2001 a starší/, junioři a juniorky /2002–2003/, dorostenci a dorostenky /2004-2005/,
starší žáci a starší žákyně /2006-2007/ pouze ve 2 disciplínách, jen v rozsahu závodění své
věkové kategorie. Start mimo rozsah není možný.
b) V oblastním mistrovství juniorů a juniorek
Junioři, juniorky /2002-2003/, dorostenci, dorostenky /2004-2005/, starší žáci, starší žákyně
/2006-2007/ jen v rozsahu závodění své věkové kategorie. Start mimo rozsah není možný.
c) V oblastním mistrovství dorostenců a dorostenek
Dorostenci, dorostenky /2004-2005/, starší žáci, starší žákyně /2006-2007/ jen v rozsahu
závodění své věkové kategorie. Start mimo rozsah není možný.
d) V krajském mistrovství starších žáků a starších žákyň
Starší žáci, starší žákyně /2006-2007/, mladší žáci, mladší žákyně /2008-2009/ jen rozsahu
závodění své věkové kategorie. Start mimo rozsah není možný.
e) V krajském mistrovství mladších žáků a mladších žákyň
Mladší žáci, mladší žákyně /2008–2009–2010/
f) Závodníci ročníků 2002-2009 (kategorie juniorů, dorostu, staršího žactva a mladšího žactva)
mohou startovat pouze v jednom družstvu mládeže.
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g) V jednotlivých kolech může v kategoriích dorostu až dospělých nastoupit za družstvo
maximálně 6 hostujících závodníků, počítaje v to nejvýše 2 (dva) cizince registrované v
soutěžícím oddílu, v kategorii mladšího a staršího žactva maximálně 3 hostující závodníci.
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) Pořádající oddíl je povinen vytvořit podmínky pro řádný průběh utkání, včetně zajištění
zdravotní služby (jméno zdravotníka a jeho stanoviště nutno uvést v rozpisu závodů a oznámit
na technické poradě).
b) Vytvořit podmínky pro práci řídícího pracovníka (ŘP).
c) Zajistit dostatečný počet kvalifikovaných rozhodčích
d) Zpracovat rozpis závodů a nejpozději 10 dní před jejich konáním jej rozeslat všem
zúčastněným družstvům, řídícímu pracovníkovi (technickému delegátovi), hlavnímu
rozhodčímu a zveřejnit ho na webové stránce ČAS (www.atletika.cz) i webových stránkách
PKAS.
e) Zajistit regulérní klec na kladivo a tyčkařské doskočiště.
f) Zajistit dostatečný počet regulérního nářadí a náčiní jak pro závodníky, tak pro rozhodčí.
Minimálně 2 ks náčiní (koule, oštěp, disk a kladivo) pro každou vypsanou kategorii;
nezabezpečuje půjčování tyčí pro skok o tyči. Závodníkům je povoleno si přinést vlastní náčiní,
pořadatel zajistí jeho převážení a přeměření.
g) Zajistit měření a vážení náčiní včetně protokolů. Zajistit 2 větroměry pro samostatné měření
běhů a horizontálních skoků; v soutěži družstev přípravky u skoku dalekého se vítr neměří.
h) Zajistit pracovníky pro obsluhu Atletické kanceláře (AK2) a její vybavení.
ch) Zajistit v prostoru stadionu možnost občerstvení, zajistit hlasatele.
i) Po skončení utkání předat na místě ŘP doklady o utkání, včetně originálů zápisů.
j) Nejpozději další pracovní den po skončení utkání odeslat výsledky do statistické databáze
ČAS. Na základě zpravodaje ŘP v soutěži družstev je pořadatel povinen opravit případné chyby
ve výsledcích a opravené výsledky znovu odeslat do statistické databáze ČAS.
k) Vyplatit všem delegovaným rozhodčím a řídícím pracovníkům odměny (dle sazeb PKAS
platných pro rok 2021) a případně proplatit cestovní náhrady.
Pořadatel je povinen dodržovat ustanovení Pravidel atletiky týkající se bezpečnosti,
zejména Pravidlo 180, odst., 1 a 2.
Čl. 10. Rozhodčí
HR deleguje KR KAS. Ostatní rozhodčí zajišťuje pořádající oddíl-klub. Z ekonomických
důvodů je povinností pořadatele v maximální míře využít vlastních rozhodčích nebo rozhodčích
z blízkého okolí. Dále u všech soutěží KMD /OMD/ jsou družstva povinna na požádání
pořadatele poskytnout alespoň jednoho rozhodčího ze svých řad. HR je povinen zařadit
rozhodčí podle jejich kvalifikace. Vedoucí družstva může v utkání vykonávat i funkci
rozhodčího.
Čl. 11 Přístup na hřiště
Právo vstupu na plochu hřiště během utkání mají pouze závodníci, jejichž soutěž probíhá, řídící
pracovník, delegovaní rozhodčí a činovníci závodů. Výjimkou jsou soutěže žactva, při kterých
je vstup povolen trenérům a vedoucím družstev.
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Čl. 12 Přeložení utkání-kola
a) Termíny jednotlivých kol byly s pořadateli předem konzultovány a dohodnuty. Proto jsou
pevné a závazné pro všechny pořadatele /oddíly-kluby/.
b) Utkání lze přeložit jen:
v případě neregulérního stavu hřiště (rozhoduje hlavní rozhodčí),
v důsledku zásahu vyšší moci.
c) O termínu přeloženého, resp. nedokončeného, kola rozhoduje řídící pracovník po konzultaci
s vedoucími všech družstev
d) Pokud pořadatel nemůže z jakýkoli důvodů utkání /kolo/ uspořádat na vlastním stadionudráze je povinen utkání /kolo/ zajistit ve vlastní režii na jiném, vhodném stadionu-dráze.
Takovou změnu je nutné předem projednat s ŘP a s oddíly-kluby, kterých se to bude týkat.
Rovněž je povinen informovat SK KAS všech zúčastněných krajů. Při nepříznivém počasí nelze
žádnou disciplínu přeložit do haly, nebo tělocvičny.
Čl. 13 Přihláška ke kolu, technická porada
Všechny přihlášky na mistrovské soutěže družstev, tj. od mladšího žactva výše se podávají
zásadně nejpozději 2 dny před konáním utkání do 20.00 hodin na webové stránce ČAS.
a) Oddíl může přihlásit nejvýše 2 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 (finále OMD družstev mladšího žactva), kdy se hlavní body neudělují,
se místo jednoho hlavního bodu odečítá dvacet pomocných bodů.
b) Závodník může být přihlášen jen k takovému počtu individuálních soutěží, ve kterém může
startovat podle ustanovení čl. 17 písm. c) a d) a při dodržení ustanovení čl. 17 písm. e).
c) Před zahájením technické porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele výtisk přihlášky k
provedení škrtů závodníků, kteří ke kolu nenastoupí. Vedoucí družstev odevzdají opravený
výtisk přihlášky řídícímu pracovníkovi.
d) 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“). Definitivní složení štafet, jejich upřesnění si vyžádá ŘP
cca 1 hodinu před jejich startem.
e) Předání opraveného výtisku přihlášky závodní kanceláři se považuje za uskutečněný start se
všemi důsledky.
f) Řídící pracovník oznámí vedoucím družstvům počty závodníků přihlášených k jednotlivým
disciplínám, a je-li v některé disciplíně přihlášeno velké množství závodníků může řídící
pracovník závodníky s nejslabšími výkony z této disciplíny vyřadit. podle ustanovení čl. 17
písm. b).
g) 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. Začátky utkání /kol/
Začátky utkání/kol/ soutěží KMD /OMD/ ve dnech pracovního volna jsou stanoveny na 11.00
hodin, technická porada na 10.00 hodin. Uskuteční-li se soutěže v pracovní dny, jsou začátky
utkání /kol/ stanoveny na 16.00 hodin, technická porada na 15.00 hodin.
Čl. 15. Hodnocení a bodování
a) Ve všech soutěžích se udělují pomocné body za umístění v jednotlivých disciplínách. Bodují
se všechny výkony. Bodování není omezeno ani zvýhodněno limity.
Při počtu 5 a více družstev se boduje prvních deset míst systémem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bod za
první až desáté místo.
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Při počtu 4 a méně družstev se boduje prvních šest míst systémem 7-5-4-3-2-1 bod za první až
šesté místo. Pro udělování bodů v každém kole je rozhodující počet družstev do skupiny
zařazených, nikoliv počet družstev, který ke kolu skutečně nastoupí. 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!
b) Pořadí závodníků/-ic/ 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/-ce/ finále A a body
za sedmé až desáté místo závodníci/-ce/ finále B.
V ostatních bězích, včetně všech běhů překážkových a štafet, se pořadí závodníků/-ic/ stanoví
podle dosažených časů ze všech běhů.
c) V případě výpadku automatické časomíry v některém z běhů se pořadí závodníků/-ic/stanoví
podle ručně změřených časů a ve výsledcích se uvedou oboje časy.
d) Při diskvalifikaci závodníka/-ce/ před startem, nenastoupení do finále, nebo při vzdání
závodu ve finále se pořadí neposunuje.
e) Plichty na bodovaných místech se řeší tak, že pomocné body se dělí aritmetickým průměrem
mezi závodníky/-ce/ kteří jsou v plichtě. Plichta družstev v pomocných bodech v kole se řeší
tak, že o pořadí rozhoduje větší počet získaných prvních, případně druhých, resp. dalších míst.
f) Družstvo tvoří nejméně 3 /tři/ skutečně nastoupivší závodníci/-ce/. Nastoupí-li menší počet
závodníků/-ic/, tj. 1 /jeden/, nebo 2 /dva/, získané pomocné body se započtou. Družstvu se však
nepřidělí žádný hlavní bod. Družstvo, které nezískalo v některém kole žádný pomocný bod,
nemůže získat ani žádný hlavní bod.
Čl. 16. Zvláštní technická ustanovení
a) Rozběhy a finále se uskuteční jak na 60 m, tak na 100 m ve všech kolech soutěží OMD
/KMD/. Ostatní běhy, běhy překážkové a štafety se uskuteční přímo jako finálové, tj. běhy na
čas. ŘP je povinen rozdělit závodníky/-ce/ podle výkonnosti do finálových běhů A, B, příp. C,
D atd. Při závodech v hladkých bězích na 60 m a 100 m, kdy se uskuteční rozběhy, se postup
do finále řeší podle Pravidel atletiky.
Zařazování závodníků/-ic/ do běhů, rozběhů a určení jejich pořadí v technických disciplínách
provádí ŘP podle uvedených a ověřených výkonů. Jeho rozhodnutí je konečné.
b) Ve finále A a B startuje vždy 6 závodníků/-ic/, na čtyřdráze 4 a uskuteční se ještě finále C.
Finálové běhy se uskuteční vždy v pořadí A, B, příp. C.
c) Odpadnou-li plánované rozběhy, uskuteční se finále vždy v čase rozběhů.
d) Pokud je k disciplíně přihlášen jen jeden závodník/-ce/, disciplína se neuskuteční. ŘP je
povinen tuto skutečnost ihned oznámit všem vedoucím družstvům, a to ještě před zahájením
utkání.
Dále je povinen případně přijmout na tuto disciplínu další přihlášku závodníka/-ci/.
To i v případě změny sestavy. Nepřihlásí-li se další závodník/-ce/, může vedoucí družstva tohoto
závodníka/-ci/ přehlásit na jinou disciplínu, pokud je tam místo.
e) Pokud je jasné, že po rozbězích zůstane v soutěži pro finále B jen jeden závodník/-ce/, finále
B se neuskuteční. Závodník/-ce/ však získá pomocné body jako kdyby závod běžel/-la/. Toto
ustanovení platí i v případě prezentace jednoho závodníka/-ce/ k finále B.
f) Základní výšky a zvyšování ve výšce a v tyči určí řídící pracovník podle výkonnosti pro
každé kolo zvlášť. V trojskoku musí být místem odrazu odrazové břevno, jehož vzdálenost od
doskočiště určí řídící pracovník na technické poradě.
g) Závodníci mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty)
nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.
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Čl. 17 Omezení startů
a/ V soutěžích KMD /OMD/ může v jednom kole za družstvo startovat maximálně:
- Muži, ženy
24 závodníků
- Junioři juniorky,
24 závodníků
- dorostenci, dorostenky
22 závodníků
- Starší žáci, starší žákyně
20 závodníků
- Mladší žáci, mladší žákyně
20 závodníků
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) V soutěžích mohou v jednom kole startovat:
muži a ženy (nar. 2001 a dříve) nejvýše ve 3 individuálních disciplínách a štafetě
junioři a juniorky (2002–2003) nejvýše ve 3 individuálních disciplínách a štafetě
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
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 - 2007) 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, druhým stupněm soutěže je mistrovství Čech v
kategoriích starších žáků a starších žákyň, a třetím stupněm soutěže je mistrovství ČR.
V soutěži družstev mladšího žactva je prvním stupněm oblastní mistrovství družstev a druhým
stupněm finále oblastního mistrovství družstev.
f) Řídící pracovník může, povolit start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“, přičemž je
povinen zohlednit počty závodníků přihlášených k jednotlivým disciplínám. 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 startovné 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 neuskuteční, nebo nedokončení utkání, se trestá odečtením
dvou hlavních bodů a pokutou ve výši 5 000,- Kč. Družstvo, které se k utkání nedostaví, není
klasifikováno a trestá se odečtením jednoho hlavního bodu a pokutou ve výši 500,-Kč. Pokuty
vyhlašuje ŘP ve zpravodaji a jsou splatné do 10 dnů na účet KAS pořádajícího oddílu-klubu
utkání /kola/. Do termínu zaplacení pokuty má družstvo zastavenou činnost.
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b) Neprovedení některé disciplíny z viny pořadatele má za následek ztrátu jednoho hlavního
bodu u družstva pořádajícího oddílu-klubu. ŘP v tomto případě stanoví náhradní termín konání
neprovedené disciplíny, a to na náklady pořadatele, který neuskutečnění zavinil. V krajním
případě souhlasí-li všechna družstva je možné disciplínu v tomto kole bez náhrady zrušit. Z
pořadu kola se může disciplína vypustit jen v případě, když technická vybavenost stadionu to
pořadateli neumožňuje. Na tuto skutečnost musí být všichni účastníci předem upozorněni a
musí ji odsouhlasit SK KAS všech zúčastněných krajů.
c) Neoprávněné starty závodníků/-ic/ se trestají ztrátou všech pomocných bodů těmito
závodníky/-závodnicemi/ získaných včetně štafet ve kterých závodník/-ce/ startoval/-a/, a navíc
odečtením jednoho hlavního bodu za každého neoprávněně startujícího závodníka/-ci/z
upraveného pořadí. Každý neoprávněný start se posuzuje a trestá zvlášť. Hlavní bod se odečte
i v případě, že závodník/-ce/ nezískal/-a/ žádný pomocný bod.
Neoprávněným startem se rozumí:
- porušení ustanovení čl. 17 písm. c), d), e)
- start závodníka/-ce/ nepotvrzeného/-é/ na soupisce,
- start závodníka/-ce/ mimo rozsah závodění své věkové kategorie,
- start závodníka/-ce/ dopsaného/-nou/ na startovní listinu /zápis/ bez souhlasu ŘP,
- start závodníka/-ce/ ve více disciplínách, než povoluje SŘ,
d) Zjistí-li se neoprávněný start závodníka/-ce/ po rozběhu, provede se diskvalifikace a do finále
postoupí další závodník/-ce/. Při zjištění neoprávněného startu v průběhu v poli se závodník/ce/ ihned vylučuje. Zároveň se uplatní ustanovení čl. 10., písm. c/.
e) Družstvo, za které nastoupí více než povolený počet závodníků/-ic/, se trestá odečtením
pomocných bodů nejlepšího závodníka/-ce/, a to za každého navíc startujícího závodníka.
Po upravení bodového součtu pomocných bodů se za každého závodníka/-ci/ startujícího/-cí/
nad povolený počet odečítá jeden hlavní bod.
f) V jednorázových soutěžích, např. ve finále OMD mladšího žactva, kdy se hlavní body
neudělují se místo jednoho hlavního bodu odečítá 10 pomocných bodů při uplatnění čl. 10.,
písm. c/ a f/.
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 ŘP se podávají písemně do 10 dnů po zveřejnění jeho rozhodnutí
ve zpravodaji a podávají je odpovědní činovníci oddílu-klubu na jeho adresu. Pokud ŘP
námitkám nevyhoví, je povinen po jejich obdržení to postoupit k vyřízení SK KAS, jejíž
rozhodnutí je konečné.
Čl. 20 Řídící pracovník
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 zhodnotí plnění povinností pořadatele utkání podle
ustanovení čl. 9 a to zejména:
- 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
- odeslání výsledků utkání do statistické databáze ČAS
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- zajištění zdravotní služby
- uvede počty závodníků startujících za jednotlivá družstva a zvlášť uvede počty závodníků,
kteří nejsou v soutěžícím oddílu registrováni
– 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 s tabulkou a stručným zhodnocením kola pak zašle:
- všem vedoucím družstvům, předsedům SK KAS zúčastněných družstev, krajským
statistikům zúčastněných družstev, správcům krajských webových stránek, např. e-mail:
zsilhane@seznam.cz /PKAS/.
U společných soutěží s JKAS, příp. KKAS ještě: E-mail: ugysel@centrum.cz /JKAS/ a email: dockalovadenisa@centrum.cz /KKAS/
Čl. 21 Tituly a odměny
Vítězná družstva OMD kategorií mužů a žen se stanou „Mistrem Plzeňského a Karlovarského
kraje pro rok 2021“
Vítězná družstva OMD kategorií juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek společné soutěže
tří krajů se stanou „Mistrem Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje pro rok 2021“.
Vítězná družstva KMD kategorie starších žáků a starších žákyň se stanou „Mistrem Plzeňského
kraje pro rok 2021“. Členové družstev obou kategorií staršího žactva, která se po 3. kole umístí
na prvních třech místech, obdrží mistrovské medaile.
Vítězná družstva finále OMD kategorií mladších žáků a mladších žákyň Plzeňského a
Karlovarského kraje se stanou „Mistrem Plzeňského a Karlovarského kraje pro rok 2021“.
Členové družstev obou kategorií mladšího žactva, která se ve finále umístí na prvních třech
místech, obdrží mistrovské medaile.
Čl. 22 Postupy
a) 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.
b) 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
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.
c) M Čech juniorů 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.
d) M Čech juniorek 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.
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e) M Čech dorostenců 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.
f) M Čech dorostenek 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.
g) M Čech starších žáků se uskuteční jednorázově jako víceutkání, 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.
h) M Čech starších žákyň se uskuteční jednorázově jako víceutkání, 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
Čl. 23 Rozsah a skladba disciplín soutěží OMD /KMD/
V rozsahu a skladbě disciplín může dojít i k případným změnám. Důvodem změn mohou být
pouze technické parametry stadionu pořadatele kola, které mu takovou skladbu disciplín
neumožní zajistit-uspořádat. O tom rozhodne ŘP dané soutěže.
a) Disciplíny čtyř kol OMD mužů a žen:
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 3 000 m, 5 000 m, 110 m př. /100 m př./, 400 m př.,
výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100m, 4x400 m
1. a 3. kolo: 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 3000 m, 110 m přek. /100 m přek./, výška, dálka,
trojskok, tyč, koule, disk, oštěp, 4 x 100 m /14/
2. a 4. kolo: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 5000 m /3000 m/, 400 m přek., výška, tyč, dálka,
koule, disk, oštěp, kladivo, 4 x 400 m /14/
1.kolo 23.5. /Ne/
2. kolo 12.6. /So/
3. kolo 3.7. /So/
4. kolo 21.8. /So/

TJ Sokol SG Plzeň – Petřín
TJ Sušice
Atletclub Nýřany
TJ Baník Stříbro

ŘP mužů a žen - Ing. Zdeněk Mráček, MO 602232905, e-mail: mracek@mesto-nyrany.cz
b) Disciplíny dvou kol OMD juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek:
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m 3 000 m, 110 m př. /100 m př./, 400 m př., /300 m př./,
2 000 m př. /3 000 m př./, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100m
1. kolo: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3 000 m, 110 m př. /100 m př./, 2 000 m př. /1 500 m
př./, výška, tyč, dálka, koule, oštěp, kladivo, 4x100 m /13/
2. kolo: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 400 m př. /300 m př./, výška, tyč, dálka, trojskok,
koule, disk, oštěp, 4x400m/4x300m/ /14/
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1. kolo 15.5. /So/
2. kolo 10.7./So/

TJ Sušice
JKAS – Písek

ŘP juniorů - Mgr. Josef Pšajdl, MO 728093594, e-mail: psajdlj@gmail.com
ŘP juniorek – deleguje JKAS
c) Disciplíny tří kol KMD starších žáků a starších žákyň:
60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1 500 m, 3 000 m /ŽCI/, 100 m př., 200 m př., 1 500 m př. /ŽCI/,
výška, tyč, dálka, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x60m, 4x300m
1. kolo: 60 m, 300 m, 800 m, 1 500 m př., 100 m př., výška, dálka, koule, oštěp, 4x60 m /10/
2. kolo: 60 m, 150 m, 1 500 m, 200 m př., výška, tyč, dálka, koule, disk, kladivo, 4x300m /11/
3. kolo: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1 500 m /ŽKY/, 3 000 m /ŽCI/, 100 m př., výška, tyč,
dálka, koule, disk, oštěp, 4x60m /14/
1. kolo 5.5. /St/
2. kolo 2.6. /St/
3. kolo 4.9. /So/

Atletika Klatovy
AK Škoda Plzeň
TJ Baník Stříbro

ŘP - Mgr. Josef Pšajdl, Palackého, MO 728 093594, e-mail: psajdlj@gmail.com
d) Disciplíny čtyř kol KMD + finále OMD mladších žáků a mladších žákyň:
60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 800 m, 1 000 m, 60 m př., výška, dálka, koule, míček, oštěp, 4x60m
1. a 3. kolo:
60 m, 300 m, 600 m/1 000 m/, 60 m př., výška, dálka, koule, míček, 4x60m /9/
2. a 4. kolo:
60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule, míček, 4x60m /9/
Běhy středních tratí se budou střídat v jednotlivých kolech následovně:
1. kolo 600 m, 2. kolo 800 m, 3. kolo 1 000 m, 4. kolo 800 m. Ve finále se poběží pouze 800
m/.
Skupina A
1. kolo
2. kolo
3. kolo2
4. kolo

11.5. /Út/
27.5. /Čt/
4.6. /Čt/
8.9./St/

AC Domažlice
Atletika Klatovy
TJ Sušice
AK Škoda Plzeň

ŘP mladších žáků a žákyň – Denisa Fournier, MO 728 299 176,
mail:mullerova.denda@seznam.cz
Skupina B
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo

13.5. /Čt/
26.5. /St/
23.6./ St/
9.9. /Čt/

Atletclub Nýřany
AKM Viktoria Plzeň / Nýřany/
Baník Stříbro
TJ Sokol SG Plzeň – Petřín

ŘP - Ing. Roman Sladký, MO 777 122 998, E-mail: info@pro-sport.cz
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e) Disciplíny finále OMD mladších žáků a mladších žákyň:
60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule, míček, 4x60 m /10/
Finále oblastního mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje družstev mladších žáků a
mladších žákyň v Plzni 12.9. pořadatel atletický klub AK Škoda Plzeň
ŘP žáků – Ing. Roman Sladký, Husova 540/22, 353 01 Mariánské Lázně, MO 777122998
ŘP žákyň – deleguje KKAS
Finále OMD těchto kategorií je konečným stupněm soutěže.
Čl. 24 Vzorové časové pořady soutěží /kol/ OMD /KMD/
KMD mužů a žen 1. a 3. kolo:
0.00
110 m př. M
0.15
0.30
0.40
0.55
1.00

100 m př. Ž
1500 m M
1500 m Ž
100 m /R/ M

1.10
1.25
1.40
1.55
2.00
2.05
2.20
2.35
2.55
3.00
3.10
3.25
3.40

100 m /R/ Ž
400 m M
400 m Ž
100 m /F/ M

Tyč M, Ž
dálka Ž

oštěp Ž
koule M

výška M
dálka M

koule Ž
oštěp M

výška Ž

disk Ž

trojskok M, Ž

disk M

100 m /F/ Ž
3000 m M
3000 m Ž
200 m M
200 m Ž
4 x 100 m M
4 x 100 m Ž

KMD mužů a žen 2.a 4. kolo:
- 0.30
0.00
400 m př. M
0.15

400 m př. Ž

0.30
0.40
0.55
1.00

800 m M
800 m Ž
100 m /R/ M

1.10
1.25
1.40

100 m /R/ Ž
400 m M
400 m Ž

kladivo M, Ž
tyč M, Ž
dálka Ž
oštěp Ž
koule M

dálka M

28

koule Ž
oštěp M

1.55
2.00
2.05
2.20
2.40
3.00
3.15
3.30
3.50

100 m /F/ M
100 m /F/ Ž
3000 m Ž
5000 m M
200 m Ž
200 m M
4 x 400 m Ž
4 x 400 m M

výška Ž

disk Ž

výška M

disk M

OMD juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek - 1. kolo
11:00
110 m př. Jky
dálka
Dci kladivo 6 kg Jři, 5 kg Dci
výška Jři, Dci
11:15
100 m př. Dky
11:30
110 m př. Jři
11.45
110 m př. Dci
12:00
800 m Jky
tyč Jky, Dky
800 m Dky
12:15
800 m Jři
výška Jky, Dky
kladivo 4 kg Jky, 3 kg Dky
800 m Dci
12:30
100 m R Dci
dálka Jři
12:40
100 m R Jři
výška Jři, Dci
12:50
100 m R Dky
13:00
100 m R Jky
13:20
400 m Dky
13:30
400 m Jky
Tyč Jři, Dci
koule 4 kg Jky, 3 kg Dky
13:40
400 m Dci
13:50
400 m Jři
14:00
100 m Dci Finále
dálka Dky
14:10
100 m Jři Finále
14:20
100 m Dky Finále
14:30
100 m Jky Finále
Koule 6 kg Jři, 5 kg Dci
14:40
3 000 m Jři
15:00
2 000 m př. Dci
15:10
2 000 m př. Jky
15:20
1 500 m př. Dky
dálka Jky
15:40
200 m Dky
15:50
200 m Jky
16:00
200 m Dci
15:10
200 m Jři
16:30
4x100 m Dky
16:40
4x100 m Dci
16:50
1x100 m Jky
17:00
1x100 m Jři
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oštěp 700 g Dci

oštěp 800 g Jři

oštěp 600 g Jky

oštěp 500 g Dky

OMD juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek - 2. kolo
11:00
400 m př. Jky
dálka
Dci Disk 1,75 kg Jři,1,5 kg Dci oštěp 700 g Dci
výška Jři, Dci
11:15
400 m př. Jři
11:30
300 m př. Dky
11.45
300 m př. Dci
12:00
800 m Jky
tyč Jky, Dky
800 m Dky
12:15
800 m Jři
výška Jky, Dky
Disk 1 kg Jky, Dky
800 m Dci
12:30
100 m R Dci
dálka Jři
oštěp 800 g Jři
12:40
100 m R Jři
výška Jři, Dci
12:50
100 m R Dky
13:00
100 m R Jky
13:20
400 m Dky
13:30
400 m Jky
Tyč Jři, Dci
Koule 4 kg Jky, 3 kg Dky
13:40
400 m Dci
13:50
400 m Jři
14:00
100 m Dci Finále
dálka Dky
oštěp 600 g Jky
14:10
100 m Jři Finále
14:20
100 m Dky Finále
14:30
100 m Jky Finále
Koule 6 kg Jři, 5 kg Dci
14:40
1 500 m Jři
14:55
1 500 m Dci
15:10
1 500 m Jky
15:20
200 m Dky
15:40
200 m Jky
15:50
200 m Dci
16:10
200 m Jři
16:20
4x400 m Jři
16:30
4x400 m Jky
16:40
4x300 m Dci
16:50
4x300 m Dky
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KMD starších žáků, starších žákyň - 1. kolo
16:00 100 m př. Žky
oštěp 500 g Žky výška Žci
dálka Žky
16:15 100 m př. Žci
16:30 60 m Žci Běh
16:50 60 m Žky Běh
17:10 800 m Žci Běh
17:20 800 m Žky Běh
17:30 1500 m př. Žci
17:40
17:50
18:00
18:10
18:35
19:00

oštěp 600 g Žci

dálka Žci
výška Žky

koule 4 kg Žci

koule 3 kg Žky

1 500 m př. Žky
60 m Žci Finále
60 m Žky Finále
300 m Žci
300 m Žky
4x60 m Žci

19:20 4x60 m Žky

KMD starších žáků, starších žákyň - 2. kolo
16:00
200 m př. Žci
výška Žky
dálka Žci
16:15
200 m př. Žky
16:30
60 m Žci Běh
16:50
60 m Žky Běh
17:10
1500 m Žci
17:20
1500 m Žky
výška Žky
dálka Žci
17:30
60 m Žci Finále
17:40
60 m Žky Finále
17:50
150 m Žci
18:15
150 m Žky
18:40
4x300 m Žci
19:00
4x300 m Žky

tyč Žci, Žky
kladivo 4 kg Žci

disk 0,75 kg Žky

kladivo 4 kg Žci

disk 1 kg kg Žci
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KMD starších žáků, starších žákyň - 3. kolo
0.00 hodin
100 m př. ŽCI
tyč ŽCI, ŽKY
dálka ŽKY
0.15
100 m př. ŽKY
0.30
800 m ŽCI
0.40
800 m ŽKY
0.55
60 m /R/ ŽCI
1.20
60 m /R/ ŽKY
dálka ŽCI
výška ŽKY
1.45
2.10
2.40

300 m ŽCI
300 m ŽKY
60 m /F/ ŽCI

2.50
3.00
3.15
3.30
3.50
4.15
4.30

60 m /F/ ŽKY
3 000 m ŽCI
1 500 m ŽKY
150 m ŽCI
150 m ŽKY
4x60 m ŽCI
4x60 m ŽKY

výška ŽCI

oštěp ŽKY
kladivo ŽCI

koule ŽKY
oštěp ŽCI
kladivo ŽKY
koule ŽCI
disk ŽKY

disk ŽCI

OMD mladších žáků, mladších žákyň - 1. až 4. kolo
0.00 hodin 60 m př. ŽCI
výška ŽCI
dálka ŽKY
0.15
60 m př. ŽKY
0.30
60 m /R/ ŽCI
0.45
60 m /R/ ŽKY
1.00
600 m/800 m/1 000 m ŽCI
1.10
600 m/800 m/1 000 m ŽKY
1.25
60 m /F/ ŽCI
1.30
výška ŽKY
dálka ŽCI
1.35
60 m /F/ ŽKY
1.50
150 m/300 m ŽCI
2.05
150 m/300 m ŽKY
2.20
4x60m ŽCI
2.35
4x60m ŽKY
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koule ŽKY
míček ŽCI

koule ŽCI
míček ŽKY

OMD mladších žáků, mladších žákyň – Finále
0.00 hodin
60 m př. ŽCI
0.15
60 m př. ŽKY
0.30
60 m /R/ ŽCI
výška ŽCI
dálka ŽKY
0.45
60 m /R/ ŽKY
1.00
800 m ŽCI
1.10
800 m ŽKY
1.20
60 m /F/ ŽCI
1.30
60 m /F/ ŽKY
1.45
300 m ŽCI
2.00
300 m ŽKY
výška ŽKY
dálka ŽCI
2.15
150 m ŽCI
2.30
150 m ŽKY
2.45
4x60 m ŽCI
3.00
4x60 m ŽKY

koule ŽKY
míček ŽCI

koule ŽCI
míček ŽKY

Čl. 24. Závěrečné ustanovení
Pro všechny soutěže KMD/OMD/ platí ustanovení tohoto SŘ. Tento SŘ je v souladu se SŘ
platným pro soutěže družstev řízené SK ČAS, viz brožura ČAS SK ČAS AS 2021 – II. díl.
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VI. DRUŽSTVA PŘIHLÁŠENÁ DO SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH A
MLÁDEŽE V ROCE 2021
Oblastní mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje družstev mužů a žen
Muži
Ženy
1. AK Škoda Plzeň C
1. AK Škoda Plzeň C
2. TJ Baník Stříbro
2. TJ Baník Stříbro B
3. TJ Sokol SG Plzeň-Petřín
3. TJ Sušice
4. Plzeňská sportovní
4. SKP Union Cheb
5. Atletclub Nýřany
5. SC Start Karlovy Vary
6. SC Start Karlovy Vary
6. ŠAK Chodov
7. ŠAK Chodov
Oblastní mistrovství Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje družstev
juniorů a juniorek
Junioři
Juniorky
1. AK Škoda Plzeň
1. AK Škoda Plzeň
2. AC Domažlice
2. AC Domažlice
3. TJ Sokol SG Plzeň-Petřín
3. TJ Sokol SG Plzeň-Petřín
4. ŠAK Chodov
4. TJ Baník Stříbro
5. Triatlet Karlovy Vary
5. Triatlet Karlovy Vary
6. SKP Union Cheb
6. Atletika Ostrov
7. Start Karlovy Vary
7. SK Čtyři Dvory České Budějovice
8. SK Čtyři Dvory České Budějovice
8. T.J. Sokol České Budějovice
9. T.J. Sokol České Budějovice
9. TJ Vodní stavby Tábor
10. TJ Vodní stavby Tábor
10. TJ SK Čéčova České Budějovice
Oblastní mistrovství Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje družstev
dorostenců a dorostenek
Dorostenci
Dorostenky
1. AK Škoda Plzeň
1. AK Škoda Plzeň
2. TJ Baník Stříbro
2. Atletika Klatovy
3. TJ Sokol SG Plzeň-Petřín
3. TJ Sokol SG Plzeň-Petřín
4. SKP Union Cheb
4. SKP Union Cheb
5. SK Čtyři Dvory České Budějovice
5. SC Start Karlovy Vary
6. T.J. Sokol České Budějovice
6. T.J. Sokol České Budějovice
7. TJ Vodní stavby Tábor
7. TJ Vodní stavby Tábor
8. TJ SK Čéčova České Budějovice
8. TJ SK Čéčova České Budějovice
9. TJ Nová Včelnice
9. Atletika Prachatice
10. SK Čtyři Dvory České Budějovice
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Krajské mistrovství Plzeňského kraje družstev starších žáků a žákyň
Starší žáci
Starší žákyně
1. AK Škoda Plzeň A
1. AK Škoda Plzeň A
2. AK Škoda Plzeň B
2. AK Škoda Plzeň B
3. TJ Baník Stříbro
3. TJ Baník Stříbro
4. AC Domažlice
4. AC Domažlice
5. TJ Sokol SG Plzeň-Petřín
5. TJ Sokol SG Plzeň-Petřín
6. Atletika Klatovy
6. AKM Viktoria Plzeň
7. Mílaři Domažlice
7. Atletika Klatovy
Krajské mistrovství Plzeňského kraje družstev mladších žáků a žákyň skupiny A
Mladší žáci sk. A
Mladší žákyně sk. A
1. TJ Sušice
1. TJ Sušice
2. AC Domažlice
2. AC Domažlice
3. Atletika Klatovy
3. Atletika Klatovy
4. AK Škoda Plzeň A
4. AK Škoda Plzeň A
5. AK Škoda Plzeň B
5. AK Škoda Plzeň B
Krajské mistrovství Plzeňského kraje družstev mladších žáků a žákyň skupiny B
Mladší žáci sk. B
Mladší žákyně sk. B
1. TJ Sokol SG Plzeň-Petřín
1. TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A
2. TJ Baník Stříbro
2. TJ Sokol SG Plzeň-Petřín B
3. Atletclub Nýřany
3. TJ Baník Stříbro
4. AKM Viktoria Plzeň
4. AKM Viktoria Plzeň
5. AC Falcon Rokycany
5. Atletclub Nýřany
6. Mílaři Domažlice
6. AC Falcon Rokycany
7. Mílaři Domažlice
Předžactvo
Skupina A
Skupina B
Skupina C
1. AK Škoda Plzeň
1. TJ Sokol SG Plzeň
1. Atletika Klatovy
2. Atletclub Nýřany
2. ŠAK Přeštice
2. AC Domažlice
3. DDM Tachov
3. TJ Dobřany
3. AKR železná Ruda
4. TJ Baník Stříbro
4. Mílaři Domažlice
4. TJ Sušice

35

VII. BĚŽECKÝ POHÁR MLÁDEŽE
Celoroční běžecká soutěž, do které jsou zařazeny vybrané závody v regionu.
Pořádá: Plzeňský krajský atletický svaz
Věkové kategorie:
Nejmladší děti (kluci/ dívky)
Přípravka mladší (kluci/ dívky)
Přípravka starší (kluci/ dívky)
mladší žáci/ mladší žákyně
starší žáci/ starší žákyně
dorostenci/ dorostenky

2014 a mladší
2012/ 2013
2010/ 2011
2008/ 2009
2006/ 2007
2004/ 2005

Pravidla bodování:
Závodníci soutěží v jednotlivých kategoriích a do celkového hodnocení poháru se
započítávají body za umístění prvním deseti běžcům v každé kategorii v jednotlivých
závodech následujícím způsobem:
1. místo – 14 bodů, 2. místo – 11 bodů, 3. místo – 9 bodů, 4. místo – 7 bodů, 5. místo – 6
bodů, 6. místo – 5 bodů, 7. místo – 4 body, 8. místo – 3 body, 9. místo – 2 body, 10. místo – 1
bod.
Boduje vždy 10 nejlepších závodníků v každé kategorii. Bodují všichni závodníci bez ohledu
na příslušnost k Plzeňskému kraji. Mladší závodník může startovat i v kategoriích pro starší
ročníky, ale obráceně nikoliv.
Do závěrečného hodnocení poháru se započítávají body za devět nejlepších umístění z deseti
závodů. Při stejném počtu bodů rozhoduje větší počet lepších umístění.
Závody zařazené do Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje 2021
Datum

Název závodu

Místo Okres

10. 4.
14.04.
15.05.
06. 06.
15. 08.
28. 08.
19. 09.
02. 10.
09. 10.
23. 10.

Mistrovství PK v krosu-Bělská pětka
Běh osvobození
Běh Zelenovským údolím
Běh historickým Stříbrem
Chodská 1500 (dráha)
Běh PT kolem Boleveckých rybníků
Plzeňský kardioběh
Běh babylonskými lesy
Běh klatovskou Hůrkou
Běh Bukovem

Bělá n. R.
Plzeň Litice
Zelenov
Stříbro
Domažlice
Plzeň PM
Plzeň PM
Babylon
Klatovy
Plískov

DO
PM
DO
TC
DO
DO
KT
RO

Závěrečné vyhodnocení poháru:
Poháry budou uděleny nejlepším třem běžcům v každé kategorii. Diplomy dostane 5
nejlepších v každé kategorii. Vítězné tři oddíly obdrží poháry.
Informace: Roman Sladký, tel. 777 122 998, e-mail: info@pro-sport.cz
www.pro-sport.cz, www.pkas.cz
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Kontakty na organizátory jednotlivých závodů:
Bělská pětka
Radek Bílý
Běh osvobození
Tomáš Levý
Běh Zelenovským údolím Jiří Voják
Běh historickým Stříbrem Vladislav Moravec
Chodská 1500
Zdeněk Forster
Běh PT kolem Bol. Rybníku Roman Sladký
Plzeňský kardioběh
Roman Sladký
Běh babylonskými lesy
Petr Konop
Běh klatovskou Hůrkou
Tomáš Görner
Běh Bukovem
Jiří Ekl

602 435 758
604 418 654
723 846 566
603 810 455
607 590 639
777 122 998
777 122 998
728 661 354
605 483 686
603 205 910

belska.petka@volny.cz
savemby@seznam.cz
vojak@milaridomazlice.cz
vladislav.moravec@seznam.cz
zdenek.forster@kdynium.cz
info@pro-sport.cz
info@pro-sport.cz
scmplzen@centrum.cz
tom.gorner@seznam.cz
ekl@iol.cz

VIII. POKYNY PRO ROZESÍLÁNÍ VÝSLEDKŮ
Pořadatelé všech atletických závodů jsou povinni vydat výsledky zpravidla ihned po jejich
skončení, nejpozději první pracovní den po závodu zpracované programem Atletická kancelář
a odeslat je do statistické databáze a na web ČAS.
V případě při použití jiného software, např. aplikaci Microsoft Excel, nebo zpracování jiným
způsobem a výsledky se nedostanou na web ČAS, musí být pořadatelem zaslány všem
zúčastněným oddílům-klubům na jejich mailové adresy podle adresáře ČAS /KAS/,
předsedům soutěžních komisí všech tří krajů, tj. Mgr. J.Pšajdlovi /PKAS/, Ing. V.Tipkovi
/JKAS/ a O. Dvořákovi /KKAS/.
Dále statistikům:
M. Urbanovi /ČAS/, J.Forstovi /PKAS/, Ing. V.Tipkovi /JKAS/, J. Přibáňovi /KKAS/
a správcům svazových mailů:
zsilhane@seznam.cz /PKAS/, ugysel@centrum.cz /JKAS/, dockalovadenisa@centrum.cz
/KKAS/.
Výsledky musí obsahovat:
- Název závodu, datum a místo jeho konání a všechny dosažené výkony.
- U všech startujících příjmení, správné a nezkrácené křestní jméno, úplné datum narození,
oddílovou – klubovou příslušnost.
- U vrhů a hodů váhu nářadí, a to především u mládežnických kategorií.
- U krátkých překážek uvést /označit/ kategorii.
- U vícebojů uvádět všechny dílčí výkony a u štafet uvést jmenovitě sestavu celé štafety.
- Uvádět údaje o síle větru, a to u všech disciplín, u kterých byla síla větru měřena.
- U skoku dalekého a trojskoku je nutné vedle výkonu dosaženého s nedovolenou podporou
větru, uvést i další regulérní výkon.
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IX. KOMISE ROZHODČÍCH
Komise rozhodčích PKAS
Mgr. Erna Linhartová - předsedkyně
Smrková 1138, 332 02 Starý Plzenec, mobil 606394318, E-mail: erlinhartova@seznam.cz.
Instruktoři
Taťána Běhounková
Rozhodčí I. třídy
Zdeňka Bláhová – Plzeň
Mgr. Erna Linhartová – Starý Plzenec
Ing. Zdeněk Mráček – Nýřany
Mgr. Zdeněk Weber – Plzeň
Martin Nedbal – Stříbro
Garanti rozhodčích oddílů-klubů
Ing Zdeněk Forster /AC Domažlice, mobil 607590639, E-mail: zdenek.forster@kdynium.cz
Mgr. Irena Stahlová /Atletika Klatovy/, mobil 776190105, E-mail: stahlova@seznam.cz
Ing. Zdeněk Mráček /Atletclub Nýřany/, mobil 602 232 905,
Mgr. Erna Linhartová /Sokol SG Plzeň/, mobil 606394318,
E-mail: erlinhartova@seznam.cz
Zdena Bláhová /AK Škoda Plzeň/, mobil 732556262, E-mail: pavel.ahalb@seznam.cz
Martin Nedbal /TJ Baník Stříbro, spolek/, mobil 775120212, E-mail: martin.n@centrum.cz
Mgr. Milada Váňová /TJ Sušice/, mobil 721546584, E-mail: adavanova@centrum.cz
X. EKONOMICKÁ SMĚRNICE KAS O POPLATCÍCH, ODMĚNÁCH
ROZHODČÍCH, FUNKCIONÁŘŮ SOUTĚŽÍ A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH
Tato interní ekonomická směrnice KAS navazuje a je v souladu se směrnicemi ČAS.
Čl. 1 Účastnické poplatky
Poplatky za účast na školení trenérů a rozhodčích jsou v KAS v souladu a ve stejné výši jako
u ČAS.
Čl. 2 Odměny rozhodčím a ostatním činovníkům soutěží
a) Při mistrovských soutěžích ČAS:
- při soutěžích jednotlivců za 1-5 hodin práce rozhodčího 700,-Kč, 5-10 hodin práce
rozhodčího 1 300,- Kč.
- při soutěžích družstev za celodenní práci rozhodčího 1 000,- Kč.
Za mistrovskou soutěž ČAS se považují mistrovství ČR jednotlivců a družstev, mezistátní
utkání pořádaná na území ČR a jednotlivá kola soutěží družstev ČAS.
b) Při krajských a oblastních soutěžích družstev a jednotlivců:
- ve výši 120,- Kč za hodinu v případě výkonu vedoucích funkcí, např. hlavního rozhodčího
/HR/ a ředitele závodu /ŘZ/.
- ve výši 110,- Kč za hodinu v případě výkonu funkce vrchníka.
- ve výši 100,- Kč za hodinu v případě výkonu ostatních funkcí.
Za mistrovskou krajskou oblastní soutěž se považují krajská oblastní mistrovství jednotlivců
a jednotlivá kola soutěží družstev.

38

c) Všechny ostatní soutěže /závody/ se považují za nemistrovské. Při nemistrovských soutěžích
/závodech/ se rozhodčím a ostatním činovníkům vyplácí odměněna na základě dohody mezi
pořadatelem a rozhodčími a ostatním činovníky soutěží /závodů/.
Za vedoucí funkce se považují hlavní rozhodčí a ředitel závodu.
Další zařazení rozhodčí a ostatní činovníci soutěží /závodů/ vykonávají z hlediska odměňování
ostatní funkce.
d) Výše odměny technických delegátů /TD/ u krajských a oblastních soutěží jednotlivců a
řídících pracovníků /ŘP/ u krajských a oblastních soutěží družstev je výši 800 Kč do 5 hodin a
1000 Kč nad 5 hodin trvání soutěže. Doba trvání soutěže je dána začátkem dle časového pořadu
a skutečným ukončením soutěže.
e) Doba trvání soutěže /závodu/ je dána začátkem soutěže /závodu/ podle časového pořadu a
jejím skutečným ukončením. K takto stanovené době se připočte 60 minut u HR a ŘZ a 30
minut u dalších zařazených rozhodčích a ostatních činovníků soutěže /závodu/.
Podmínkou pro vyplacení výše uvedených odměn je platná licence rozhodčího ČAS.
U ostatních funkcí, např. lékaře /zdravotníka/, moderátor /hlasatele/ a pomocníků, členů
technické čety je výše odměny plně v kompetenci pořadatele.
Čl. 3 Cestovní náhrady
Použití vlastního motorového vozidla musí předem projednat výbor KAS a předložený cestovní
příkaz musí podepsat předseda KAS, případně jeho pověřený zástupce.
Stanovení výše cestovních náhrad KAS není pevně stanoveno.
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XI. ADRESÁŘ
/ČAS, KAS, členů výborů KAS, oddílů-klubů PKAS vč. jejich zkratek/
Český atletický svaz
Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6
Tel.: 233014400
E-mail: atletika@atletika.cz internet: www.atletika.cz
č. ú.:153150982/0300
IČ: 00539244

DIČ: CZ00539244

Plzeňský krajský atletický svaz
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
MO: 604546963, 728661354
E-mail: pkas.atletika1@seznam.cz internet: www.pkas.cz
Č. ú.: 171786781/0300
IČO: 70923116

DIČ: CZ70923116

Výbor krajského atletického svazu
Petr Konop – předseda a vedoucí trenér SCM
Palackého 215, 344 01 Domažlice
MO: 728661354 TB:379723303, E-mail: scmplzen@centrum.cz
Mgr. Josef Pšajdl – místopředseda, předseda soutěžní komise
Palackého 337, 339 01 Klatovy 2
MO: 728093594, E-mail: psajdlj@gmail.com
Mgr. Ivan Hubáček – sekretář
Lužická 26 326 00 Plzeň
MO: 604546963, E-mail: pkas.atletika1@seznam.cz, ihubacek@centrum.cz
Ing. Jiří Bastl – hospodář
Jubilejní 5, 326 00 Plzeň
MO: 732 143 145, E-mail: jiri.bastl52@gmail.com
Mgr. Erna Linhartová – komise rozhodčích
Smrková 1138, 332 02 Starý Plzenec
MO: 606394318, E-mail: erlinhartova@seznam.cz
Mgr. Karolína Prokopová – komise mládeže
Revoluční 62, 312 00 Plzeň
MO: 607279458, E-mail: mgr.prokopova@seznam.cz
Ing. Roman Sladký – manažer a atletika mimo dráhu
Husova 540/22, 353 01 Mariánské Lázně
MO: 777122998, E-mail: info@pro-sport.cz
Mgr. Zdeněk Šilhánek – mediální propagace a svazový web
Puškinova 103, 346 01 Horšovský Týn
MO: 775975971, E-mail: zsilhane@seznam.cz
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Funkcionáři, kteří nejsou členy KAS
Mgr. Miroslav Neuvirt – krajský manažer pro Plzeňský kraj
Hruškova 1, 301 00 Plzeň
MO: 724704993, E-mail:neuvirtm@seznam.cz
Ing. Jan Ledvina – revizor
Zahradní 542, 334 01 Domažlice
MO: 608216531 TB:379427381, E-mail: ackdo@seznam.cz
Jaroslav Forst – archivář a statistik
Luby 105, 339 01 Klatovy
MO: 776115906, E-mail: jarda.forst@seznam.cz
Atletické oddíly-kluby Plzeňského kraje
1. ACK Domažlice, z.s. /ACKDO/ 0416
Jan Ledvina, Žižkova 126, Domažlice, PSČ 34401
608 216 531, ackdo@seznam.cz
Č. ú.: 187499621/0300
IČO: 26644444
2. Atletika Klatovy /ATKLA/ 0404
Bohumil Němec, Jungmannova 311, Klatovy III, PSČ 33901
602 454 617, nemec@atletikaklatovy.cz, http://www.atletikaklatovy.cz/
Č. ú.: 2410633360/0300
IČO: 22851887
3. DDM Kralovice /DDMKR/
Jitka Schreiberová, Markova 22, Kralovice, PSČ 33141
605 247 134, info@ddmkralovice.cz, https://www.ddmkralovice.cz/
Č.ú.: 107-4120650217/0100
IČO: 21551421
4. DDM Tachov / DDMTA/
Václav Mužík, Školní 1638, Tachov, PSČ 34701
739 037 373, ddm.tc@worldonline.cz, http://www.ddmtachov.cz/
Č.Ú.: 13107704/0600
IČO: 00377813
5. AC Domažlice /DOMAZ/ 0402
Petr Konop, Palackého 215, Domažlice, PSČ 34401
728 661 354, scmplzen@centrum.cz, http://www.acdomazlice.cz/
Č. ú.: 133952785/0300
IČ: 68782474
6. SC MARATHON PLZEŇ, z.s. /MAPLZ/ 0417
Vlastimil Šroubek, Strážnická 1005/20, Plzeň, PSČ 32300
608 876 699, sroubek@marathonplzen.cz, http://www.marathonplzen.cz/
Č. ú.: 248529776/0300
IČO: 49774930
7. MÍLAŘI Domažlice MILDO/ 0418
Jiří Královec, Vrchlického 656, Domažlice, PSČ 34401
724 253 614, kralovecjiri@seznam.cz, http://milaridomazlice.cz/
Č. ú.:1013039531/5500
IČO:26657031
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DIČ: CZ26657031

8. ATLETCLUB Nýřany, z.s. /NYRAN/ 0406
Ing. Zdeněk Mráček, Tyršova 670, Nýřany, PSČ 33023
602 232 905, mracek@mesto-nyrany.cz
Č. ú.: 724882379/0800
IČO: 45330590

DIČ: CZ45330590

9. Plzeňská sportovní o.p.s. /PLSPO/ 1595
Zdeněk Weber, Thámova 16, Plzeň, PSČ 30100
777 591 100, weber.zdenek@gmail.com, http://www.plzenskasportovni.com/
Č. ú.: 2900333109/2010
IČO: 29162408
10. ŠAK při ZŠ Přeštice /PREST/
Petr Fornouz, Na Jordáně 1146, Přeštice, PSČ 33401
fornouz@zsprestice.cz http://www.zsprestice.cz/
Č. ú. 2311480207/0100
IČO: 49181891
11. Rozběháme Česko, z.ú /RCTYM/ 1647
Jan Bielik, K Háječku 495, Tlučná, PSČ 33026
607 543 187, honzabielik@seznam.cz, http://rozbehamecesko.cz/
Č.ú.: 115-3920980287/0100
IČO: 05757860
12. AC Falcon Rokycany z.s. ú /ROKYC/ 0411
Michal Šůcha, Sládkova 329/III, Rokycany, PSČ 33701
606 052 390, sucha.michal@post.cz
Č. ú.:171977588/0600
IČO: 48381497

DIČ: CZ48381497

13. AK ŠKODA Plzeň /SKPLZ/ 0409
Michal Černý, Vejprnická 1253/36 (Stadion města Plzeň), PSČ 31800
777 889 619, skplz@seznam.cz, http://www.akskodaplzen.cz/
Č. ú.: 2001732544/2010
IČO: 45332533

DIČ: CZ45332533

14. Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 /SOPL1/ 1647
Štruncovy sady 493/1, Plzeň, PSČ 30100
733622108, sokolplzen1cos@seznam.cz, http://www.sokolplzen1.estranky.cz/
Č. ú.: 722225359/0800
IČO: 00480355
DIČ: CZ00480355
15. TJ Sokol SG Plzeň-Petřín /SOPLZ/ 0408
Mgr. Ivan Hubáček, Koterovská 133, Plzeň 26, PSČ 32600
604 546 963, ihubacek@centrum.cz, www.sokolplzen-petrin.cz
Č. ú.: 5033680287/0100
IČO: 49779125

DIČ: CZ49779125

16. TJ Baník Stříbro, spolek /STRIB/ 0413
Alexandr Matulka, Na vinici 997, Stříbro, PSČ 34901
606 647 337, alexandr@matulka.cz
Č. ú.: 228627715/0600
IČO: 18251242

DIČ: CZ18251242

17. TJ Sušice, z.s. /SUSIC/ 0414
Martin Jiroušek, Havlíčkova124, Sušice, PSČ 34201
604 890 997, xjirma@seznam.cz, http://www.atletika.susice.cz/
Č. ú.: 821380389/0800
IČO: 43313647

DIČ: CZ43313647
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18. TJ Slavoj Tachov, z. s. /TACHO/
Vladimír Sýkora, Bělojarská 1642, Tachov, PSČ 34701
724 912 669, tjslavojtc@quick.cz, http://www.tjslavojtc.cz/
Č.Ú.: 13107704/0600
IČO: 00377813
19. TJ Dobřany z.s. /TJDOB/
Michal Šneberger, Tyršova 728, Dobřany, PSČ 33441
604 650 696, m.sneberger@email.cz
Č. ú. 0725277349/0800
IČO: 18240151
20. TJ Nýrsko /TJNYR/
Soňa Hladíková, Smetanova 690, Nýrsko, PSČ 34022
732 129 975, hladikova.sona@seznam.cz
Č.Ú.: 107-7800760237/0100
IČO: 64388697
21. AKM Viktoria Plzeň /VIPLZ/ 1562
Bohumil Rodek, Tichá 21, Plzeň, PSČ 31801
777 966 547, akmviktoriaplzen@seznam.cz
Č. ú.: 2108606214/2700

IČO: 01350463

22. AKR Železná Ruda /AKRZR/ 26
Kateřina Strnadová, Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda
739 042 666, r.katuska@seznam.cz
Č. ú. 235500616/0600
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XII. ROZSAH ZÁVODĚNÍ
Mistrovské disciplíny jsou označeny písmenem M.
Doplňkovými disciplínami jsou všechny mistrovské disciplíny nižších věkových kategorií,
mistrovské disciplíny nejbližší vyšší věkové kategorie a disciplíny označené písmenem D.
Mužské kategorie:

60 m
100 m
150 m
200 m
300 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
5000 m
10000 m
60 m př.
100 m př.
110 m př.
200 m př.
300 m př.
400 m př.
1500 m př.
2000 m př.
3000 m př.
Výška
Tyč
Dálka
Trojskok
Koule 2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7.26 kg
Disk 0.75 kg
1 kg
1.5 kg
1.75 kg
2 kg

Muži Jři

Dci

M

M

M

M

M

M

Ženské kategorie:
St.
žci

Ml.
žci

M

M

M

Ženy Jky

Dky

M

M

M

M

M

M

M

M
M
M
M

M
M
M

M
M

M
M

M
M
M
M

St.
žně

Ml.
žně

M

M

M

M

M

M
M
M

M
M

M
M
M

M
M
M
M

M
M

M

M

M

M
M
M
M
D

M
M

M
M
M

M

M
M

M

M
M

M

M

M

M

M

M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M

M

M
M

M

M
M

M
M
M
M

M
M
M
M

M
M

M
M
M
M
M

M
M
M
M

D
M
M
M
M

M
M
M

M
M
M

M
M

M
M

M

M

M
M
M

D
M
M

M

M
M
M

D
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M

M

Oštěp 400 g
500 g
600 g
700 g
800 g
Kladivo 3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7.26 kg
Míček 150 g

M
-

-

-

M
M

-

M
M

M
D

M
M

M
M
M

M

M

M

M
M
M

D
M

Mužské kategorie:
Muži Jři
Pětiboj
Sedmiboj
Devítiboj
Desetiboj
4x60 m
4x100 m
4x300 m
4x400 m
Běh do vrchu
Silniční běh
Půlmaraton
Maraton
Chůze na dráze
2000 m
3000 m
5000 m
10000 m
Chůze na silnici
10 km
20 km
50 km

M

Dci

M
Ženské kategorie:

St.
žci

Ml.
žci

Ženy Jky

Dky

St.
žně

M

Ml.
žně
M

M

M

M

D

D

D

M

M

M

M
M
M
M
M

M
M
M

M

M

M
M

M

M

M

M

M

M
M
M
M
M

M
M
M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M
D
M
M

D

M

M
D

D
M
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D

D

Složení vícebojů
Muži

Desetiboj

100 m, dálka, koule, výška, 400 m,
110 m př., disk, tyč, oštěp, 1500 m

Junioři

Desetiboj

100 m, dálka, koule, výška, 400 m,
110 m př., disk, tyč, oštěp, 1500 m

Dorostenci

Desetiboj

100 m, dálka, koule, výška, 400 m,
110 m př., disk, tyč, oštěp, 1500 m

Starší žáci

Devítiboj

100 m př., disk, tyč, oštěp,
60 m, dálka, koule, výška, 1000 m

Mladší žáci

Pětiboj

60 m př., míček, 60 m, dálka, 800 m

Ženy

Sedmiboj

100 m př., výška, koule, 200 m,
dálka, oštěp, 800 m
100 m, disk, tyč, oštěp, 400 m,
100 m př., dálka, koule, výška, 1500 m

Desetiboj
Juniorky

Sedmiboj

100 m př., výška, koule, 200 m,
dálka, oštěp, 800 m
100 m, disk, tyč, oštěp, 400 m,
100 m př., dálka, koule, výška, 1500 m

Desetiboj
Dorostenky

Sedmiboj

100 m př., výška, koule, 200 m,
dálka, oštěp, 800 m
100 m, disk, tyč, oštěp, 400 m,
100 m př., dálka, koule, výška, 1500 m
100 m př., výška, koule, 150 m,
dálka, oštěp, 800 m

Desetiboj
Starší žákyně

Sedmiboj

Mladší žákyně

Pětiboj

60 m př., míček, 60 m, dálka, 800 m
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PŘEDEPSANÉ VZDÁLENOSTI A VÝŠKY PŘEKÁŽEK U PŘEKÁŽKOVÝCH BĚHŮ
Kategorie/ disciplína Počet přek. Výška přek. Náběh
Mezera
Doběh
Muži
110 m př.
400 m př.
3000 m př.

10
10
28 + 7

1.067 m
0.914 m
0.914 m

13.72 m
45.00 m

9.14 m
35.00 m

14.02 mq)
40.00 m

Junioři
110 m př.
400 m př.
3000 m př.

10
10
28 + 7

0.990 m
0.914 m
0.914 m

13.72 m
45.00 m

9.14 m
35.00 m

14.02 m
40.00 m

Dorostenci
110 m př.
300 m př.
2000 m př.

10
7
18 + 5

0.914 m
0.840 m
0.914 m

13.72 m
50.00 m

9.14 m
35.00 m

14.02 m
40.00 m

Starší žáci
100 m př.
200 m př.
1500 m př.

10
10
12 + 3

0.840 m
0.762 m
0.762 m

13.00 m
18.29 m

8.50 m
18.29 m

10.50 m
17.10 m

0.762 m

11.70 m

7.70 m

9.80 m

Mladší žáci
60 m př.

6

Ženy
100 m př.
400 m př.
3000 m př.

10
10
28 + 7

0.840 m
0.762 m
0.762 m

13.00 m
45.00 m

8.50 m
35.00 m

10.50 m
40.00 m

Juniorky
100 m př.
400 m př.
2000 m př.

10
10
18 + 5

0.840 m
0.762 m
0.762 m

13.00 m
45.00 m

8.50 m
35.00 m

10.50 m
40.00 m

Dorostenky
100 m př.
300 m př.
1500 m př.

10
7
12 + 3

0.762 m
0.762 m
0.762 m

13.00 m
50.00 m

8.50 m
35.00 m

10.50 m
40.00 m

Starší žákyně
100 m př.
200 m př.

10
10

0.762 m
0.762 m

13.00 m
18.29 m

8.20 m
18.29 m

13.20 m
17.10 m

Mladší žákyně
60 m př.

6

0.762 m

11.70 m

7.70 m

9.80 m

q) Doplňková disciplína pro kategorii dorostenců
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Atletické soutěže PKAS 2021
Vydala soutěžní komise Plzeňského krajského atletického svazu pro potřeby funkcionářů
atletických oddílů-klubů a KAS v březnu 2021 nákladem 60 výtisků.
Brožuru zpracoval a obálku navrhl předseda soutěžní komise KAS Mgr. Josef Pšajdl.
Na obálce je Lenka Valešová, která vybojovala zlato v kladivu a bronz z koule na Mistrovství
ČR 2020.
Vytiskla firma DioDesign, Plánická 171, Klatovy I, 339 01 Klatovy,
IČ 75981645, DIČ CZ8108181983
Jazyková a redakční úprava textu nebyla agenturou provedena.
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