
Ústecký krajský atletický svaz 

Soutěžní komise 

Zpráva technického delegáta / řídícího soutěže 

Název závodů: 1. kolo KP mladšího žactva- západ Pořadatel: TJ VTŽ Chomutov 

Datum konání: 9..2020     Místo konání:  Chomutov 

Použití certifikovaných zařízení 

a) časomíra:  Omega 

b) větroměry:  cílová rovinka, skok daleký 

c) vážení a měření náčiní: Ano 

Použití necertifikovaných zařízení: 

Počty účastníků v jednotlivých kategoriích: 

 celkem z toho ÚKAS   celkem z toho ÚKAS 

muži    ženy   

junioři    juniorky   

dorostenci    dorostenky   

starší žáci    starší žákyně   

mladší žáci 57 57  mladší žákyně 100 100 

elévové    elévky   

       

Poznámky k závodu 

1. Závody proběhly za větrného počasí, což znehodnocovalo dosažené výkony ve sprintech.  Časový program byl 

dodržen 

2. Při kontrole výsledků ze skoku vysokého mladších žákyň bylo chybně určno pořadí na 1. a 2. místě, kdy při 

shodě nejlepošího dosaženého výkonu a při shodě pokusů bylo rozhodčím na výšce provedeno rozeskakování 

o umístění, což je v rozporu se Směrnicí č. 2/2020 (Soutěžní řád družstev), kde v článku 15 pásm. A) je 

stanoveno, že: Plichty na bodovaných místech se řeší tak, že pomocné body se dělí aritmetickým 

průměrem mezi závodníky, kteří jsou v plichtě. Na základě tohoto ustanovení bylo tedy rozhodnuto o pořadí 

ve skoku vysokém,kdy došlo ke shodnému výkonu při shodě pokusů, proto bylo pořadí a pomocné body  

upraveny takto: 1. místo Káňová Michaela TJ VTŽ Chomutov  10bodů a 1. místo Rožcová Eliška AK Bílina 

10bodů. Další pořadí zůstalo beze změn.Došlo tedy k úprvě celokového bodového zisku obou oddílů, kdy TJ 

VTŽ Chomutov získal celkem 141 pomocných bodů a AK Bílina celkem 110,5 pomocných bodů. 

 

3. Byly povoleny výjimečně starty mimo bodování. (celkem 16 startů) 

 

4. Pořadatelsky zvládnuto bez problémů. 

 

 

 



 

 

Výsledky 1. kola 

Mladší žáci:       Mladší žákyně: 

 

    PB HB      PB  HB 

1. AK Bílina   256 5   1.  AK Most  144  6 

2. AK Duchcov  107 4   2. TJ VTŽ Chomutov 141  5  

3. TJ VTŽ Chomutov 72 3   3. AK Bílina  110,5  4 

4. TJ Klášterec n.O. 58 2   4. TJ Kláštere n .O. 81  3 

5. AK Most  56 1   5. AK Duchcov  60,5  2 

                                                                                          6. Atletika Litvínov 58  1 

 

 

 

Datum:  11.6.2020    Zpracoval (funkce): řídící soutěže Pavel Duffek 


