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A. KORONAVIROVA TERMÍNOVÁ LISTINA 2020

1.
Červen

Spolu na startu s Českým atletickým svazem celá ČR
1. klubové závody Bílina

4. 1.kolo KP družstev dorostu a staršího žactva Bílina
8. WACT-Memoriál Josefa Odložila Praha
9. 1.kolo KP družstev mladšího žactva - sk. VÝCHOD Ústí nad Labem

1.kolo KP družstev mladšího žactva - sk. ZÁPAD Chomutov
11. 2.kolo KP družstev dorostu a staršího žactva Ústí nad Labem
14. MČR v atletice Spastic Handicap Bílina
14. 1. kolo KPD mužů a žen Ústí nad Labem
15. 2. klubové závody Bílina
20. 10 km chůze pro 1. kolo extraligy mužů a žen Milovice

10 km chůze pro 1. kolo I. ligy mužů a žen Milovice
5 km chůze pro 1. kolo II. ligy mužů a žen Milovice
KP ve vícebojích elévstva a ml. žactva Meziboří
5 km chůze pro 1. kolo II. ligy mužů a žen Milovice
Děčínská míle Děčín

21. KP Ústeckého kraje jednotlivců dorostu a st. žactva Děčín
23. 2.kolo KP družstev mladšího žactva -  sk. VÝCHOD Lovosice
23. 2.kolo KP družstev mladšího žactva -  sk. ZÁPAD Bílina
27. KP Ústeckého kraje jednotlivců ml. žactva a elévstva Bílina

MČR mužů, žen, juniorů a juniorek v běhu na 10 km Slavkov u Brna
28. KP Ústeckého kraje jednotlivců mužů a žen Bílina

4.
Červenec

1. kolo extraligy mužů a žen Ostrava
1. kolo I. ligy mužů a žen Mladá Boleslav
1. kolo II. ligy mužů a žen Bílina

5. 1. kolo extraligy mužů a žen Ostrava
11. 10 km chůze pro 4. kolo I. ligy mužů a žen Nové Město nad Metují
11. 5 km chůze pro 4. kolo II. ligy mužů a žen Nové Město nad Metují
12. Chomutovská hodinovka Chomutov
14. VC Tábora a memoriál ing. Jana Pána České Budějovice
18. 2. kolo extraligy mužů a žen Kladno
18. 2. kolo I. ligy mužů a žen Jablonec nad Nisou
18. 2. kolo II. ligy mužů a žen Liberec
24.-26. MČR ve vícebojích všech kategorií Praha

1.
Srpen

10 km chůze pro MČR družstev můžů a žen Olomouc
10 km chůze pro 3. kolo I. ligy mužů a žen Olomouc
10 km chůze pro 3. kolo II. ligy mužů a žen Olomouc
Mistrovství ČR v běhu do vrchu dospělých a juniorů Šerák

8. Velká cena ČEZ Louny
8.-9. Mistrovství ČR mužů a žen na dráze Plzeň
10.-16. Soustředění spastiků Bílina
11. Chomutovské úterý Chomutov
15. Bílinská půlka Bílina
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15. či 16.
22.
22.
22.
28.
29.

5.-6.
8.

12.
13.

15.
16.
19.-20.

21.
26.

???
27.

28.

3.
3. či 4.

5.
10.

11.
12.
17.

7.
17.
21.

12.
13.
19.

MČR v půlmaratónu mužů a žen Pardubice
3. kolo I. ligy mužů a žen Kolín
3. kolo II. ligy mužů a žen Turnov
Mistrovství ČR družstev mužů a žen Hodonín
Večerní závody Děčín
2.kolo družstev KP mužů a žen Děčín

Září
Mistrovství ČR juniorstva a dorostu
Zlatý mítink WACT - Zlatá tretra
3.kolo KP družstev mladšího žactva - sk. VÝCHOD
3.kolo KP družstev mladšího žactva - sk. ZÁPAD
3.kolo KP družstev dorostu a staršího žactva
Velká cena měst Litvínova a Meziboří
Podzimní atletika spastiků
Finále KP družstev mladšího žactva
Bronzový mítink WACT - Kladno hází a memoriály
MČR mužů a žen do 22 let
Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze
3. klubové závody
Mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek 
Mistrovství Čech družstev dorostenců a dorostenek 
Mistrovství Čech družstev starších žáků a starších žákyň 
Mistrovství Moravy a Slezska družstev staršího žactva

v

MČR v silničním běhu mužů, žen, juniorů a juniorek
3. kolo družstev KP mužů a žen
4. klubové závody - víceboje

Ostrava
Ostrava
Děčín
Meziboří
Děčín
Meziboří
Bílina
Bílina
Kladno
Jablonec nad Nisou 
Třinec
Bílina
Praha
Třebíč
Bílina/Děčín
Břeclav
Běchovice-Praha
Chomutov
Bílina

Říjen
Hodinovka na dráze
Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek 
Mistrovství ČR družstev dorostenců a dorostenek 
Mistrovství ČR družstev starších žáků a starších žákyň
5. klubové závody - víceboje
Mistrovství ČR v chůzi na 20 km mužů a žen 
MU v chůzi na 20 km mužů, žen a 10 km juniorstva 
Mítink EA v chůzi -  Poděbrady Walking 2020 
Mistrovství ČR v maratonu mužů a žen
6. klubové závody - víceboje 
MISTROVSTVÍ SVĚTA V PŮLMARATÓNU 
Světový pohár do 17 let v běhu do vrchu

Děčín
Opava
Jablonec nad Nisou
Kolín
Bílina
Poděbrady

Praha
Bílina
Gdynia PÓL
Ambleside GBR

Listopad
Krajský přebor v přespolním běhu 
Běh 17. listopadu -  5 km na dráze 
MČR v přespolním běhu všech kategorií

Chomutov
Děčín
Praha

Prosinec
Mezikrajové utkání mladšího žactva 
MISTROVSTVÍ EVROPY V KROSU
Mezikrajové utkání mladšího žactva

?
DUBLIN-FIN GAL
?
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B. Soutěžní řád družstev pro rok 2020
v
Cl. I -  Společná ustanovení

1. Soutěže družstev Ústeckého krajského atletického svazu (dále jen ÚKAS) se řídí původním 
soutěžním řádem Českého atletického svazu (dále jen ČAS), platnými pravidly atletiky a tímto 
soutěžním řádem. Změny, doplňky a výklad jednotlivých ustanovení provádí soutěžní komise 
Ústeckého krajského atletického svazu (dále jen SK) buď přímo, nebo prostřednictvím řídících 
pracovníků jednotlivých soutěží.

2. Družstva startují na náklady svých klubů.
3. Soutěžní poplatek za přihlášené družstvo do krajského přeboru činí 1000,-Kč. Soutěžní poplatek 

musí být uhrazen do 2. června 2020 na účet ÚKAS, tj. GE Money Bank č.ú. 156 802 296 / 0600.
Jako variabilní symbol platby uvádějte číslo oddílu dle evidence ČAS.

4. ÚKAS poskytne na základě faktury pořadateli utkání příspěvek na úhradu nákladů spojených 
s pořadatelstvím. Výše příspěvku se bude odvíjet od výše dotace z Ústeckého kraje a výše dotace 
od ČAS.
Faktury za jednotlivé závody zasílají pořadatelé k proplacení na základě objednávky na ÚKAS do 
30.9.2020Faktura musí být vystavena dle vzoru jednotné faktury, kterou dodá hospodářka 
ÚKAS !!!!!!

5. Povinnosti pořadatele kraj ských přeborů j sou uvedeny v hlavě G této brožury -  nutno dodržet.
6. SK řídí soutěže prostřednictvím řídících pracovníků. Řídící pracovník:

a) řídí osobně jednotlivá kola,
b) vydává organizační pokyny a oficiální tabulky ve zpravodajích soutěží,
c) rozhoduje o všech technických záležitostech své soutěže, zasílá krátký článek na krajský WEB,
d) může povolit start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“, ovšem po dohodě s ředitelem 

závodu a v souladu s bodem 11. tohoto řádu,
e) může provést změny ve střídajících se disciplínách.

7. Přihlášky:
a) přihlášky ke všem soutěžím pořádaným ÚKAS se provádějí prostřednictvím webu ČAS,
b) v přihlášce družstva ke kolu může být uvedeno maximálně 6 závodníků (v kategorii žactva 

pouze 3 závodníci), kteří mají v družstvu povoleno hostování, počítaje v to i cizince registrované 
v soutěžícím oddílu; nežijí-li tito cizinci na území ČR minimálně 3 roky, mohou být v přihlášce 
družstva ke kolu uvedeni nejvýše 2.

8. Starty a startující:
a) maximální počet startujících za družstvo v jednom kole: muži a ženy 24, ostatní kategorie 20 

závodníků, přičemž minimální počet startujících za družstvo jsou tři závodníci,
b) všichni startující ve všech kategoriích musí být od 1. kola řádně registrováni,
c) pokud má oddíl v jedné soutěži více jak jedno družstvo, nemohou být v průběhu soutěží 

závodníci nebo závodnice (dále jen závodník) převedeni z jednoho družstva do jiného, výjimkou 
je finále soutěží mladšího žactva, které je novou nadstavbovou soutěží a ve finále je tak možno 
nastoupit s vybranými závodníky či závodnicemi, bez ohledu na to, ve kterém družstvu 
startovali v základních kolech,

d) závodník v kategorii mládeže může startovat za jedno družstvo mládežnické kategorie a za jedno 
družstvo dospělých,

e) start ve dvou družstvech mládeže v jednom stupni soutěže není povolen (neplatí pro mladší 
žactvo)

9. Omezení startů:
a) Muži, ženy, junioři, juniorky (nar. 2002 a dříve) mohou v jednom závodě startovat pouze ve 

třech disciplínách a štafetě,
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b) junioři (roč. 2001 - 2002) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích 1500 
m a delších,

c) starší žáci a žákyně (roč. 2005-2006) startující za muže resp. ženy mohou startovat pouze ve 
dvou disciplínách včetně štafety,

d) dorost (roč. 2003-2004) a starší žactvo (roč. 2005-2006) mohou v jednom utkání své kategorie 
startovat maximálně ve 3 disciplínách včetně štafety,

e) závodníci kategorií žactva (roč. 2005-2008) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom 
závodě na tratích 300 m a delších,

f) závodníci mladšího žactva (2007-2009) mohou v jednom utkání startovat maximálně ve 2 
individuálních disciplínách a štafetě,

g) ročníky 2010 a mladší NESMÍ na krajských přeborech družstev startovat,
h) neoprávněné starty se řeší ve smyslu ustanovení Soutěžního řádu družstev, který vydal ČAS.

10. Bodování:
a) u soutěží družstev v kraji se boduje desetimístným způsobem,
b) pokud v kole získávají dvě nebo více družstev stejný počet pomocných bodů, je pro udělení 

hlavních bodů rozhodující větší počet prvních příp. druhých či dalších míst,
c) družstvo, které nezískalo v jednom kole žádný pomocný bod, nezíská žádný hlavní bod,
d) družstvo, startující s menším počtem závodníků než jsou tři, nezíská žádný hlavní bod,
e) družstvo, které se nedostaví k utkání, „dostává“ jeden minusový hlavní bod.

11. Starty mimo bodování:
a) řídící pracovník může po dohodě s ředitelem závodu povolit start závodníka v soutěži tzv. 

„mimo bodování“, a to pouze u závodníků, kteří nestartují v družstvu,
b) pokud řídící pracovník nerozhodne jinak, nemá tento závodník 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 nemá nárok na další 3 pokusy,

c) pořadatel vybírá za starty mimo bodování poplatek za disciplínu 100,- Kč.
12. Při podávání protestů se postupuje podle pravidel atletiky.
13. Závodník musí mít platnou lékařskou prohlídku -  zodpovídá mateřský oddíl.
14. Doporučuje se, aby závodníci jednoho družstva startovali v jednotném dresu.
15. Postupy družstev a sestupy družstev se řídí pokyny z celostátní brožury.
16. Doporučené základní výšky:

M HST HML Ž DST DML

Výška 150 130 115 130 120 110
Tyč 200 180 - 180 180 -

Řídící soutěže má právo základní výšky změnit.
17. V případě neuskutečnění některého z kol všech kategorií je v kompetenci řídícího pracovníka 

stanovit náhradní termín tak, aby nebyl narušen postup družstev do finále Čech, finále MČR či 
kvalifikace o postup do vyšší soutěže.

18. Vítězné družstvo v kategorii dorostu, staršího a mladšího žactva obdrží pohár, závodníci na prvních 
třech místech i medaile. Družstva na prvních třech místech v kategorii mužů a žen obdrží diplomy 
a malý pohár.

19. Startující závodníci musí mít v den soutěže potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, ne 
starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají oddíly.
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Čl. II - Rozsah soutěží 2020 v jednotlivých kolech

Muži a ženy Dorost

Kolo: 1. 2. 3. 1. 2. 3.
100 m X X X X X X
200 m X X X X X X
300 m - - - - - -
400 m X X X X X X
800 m X X - X - X
1500 m - X X - X -
3000 m - - X - - -
5000 m X - - - - -
110/100 m př. X - - X - X
300 m př. - - X - X -
400 m př. - X - - - -
Výška X X X X - X
Dálka X X X X X X
Trojskok X X X - X -
Tyč - - - - - -
Koule X X X X X X
Disk - X X - - X
Oštěp X X - X - -
Kladivo X - X - X -
4 x 100 m X X X X X X

Starší žactvo Mladší žactvo

Kolo: 1. 2. 3. 1. 2. 3. F.
60 m X X X X X X X
150 m X X X X X X X
300 m X X X X X X X
800 m X - X X X X X
1500 m - X - X X X X
100/60 m př. X - X X X X X
200m př. - X - - - - -
Výška X X X X X X X
Dálka X X X X X X X
Tyč - - - - - - -
Koule X X X X X X X
Disk - - X - - - -
Oštěp X - - X - - X
Kladivo - X - - - - -
Míček - - - - X X X
4x60 m X X X X X X X

V soutěži družstev dorostu a staršího žactva se z časových důvodů sprinty na 100 m resp. 60 m běží 
rovnou jako finále, celkové pořadí se určí podle dosažených časů.
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Čl. III -  Přihlášená družstva, termíny společných kol a řídící pracovníci

KP družstev KP družstev 1. kolo: 14. 6. Ústí nad Labem
mužů žen 2. kolo: 29.8. Děčín 

3. kolo: 27. 9. ChomutovA SK  D ěčín A SK  D ěčín
V TŽ C hom utov V T Ž  C hom utov  „B “
A tle tika L itv ínov A SK  L ovosice Řídící pracovník: 

Pavel DuffekU SK  P R O V O D  Ú stí n. L. U SK  P R O V O D  Ú stí n. L.
A K  M ost A SK  E ln a  Počerady
A C T eplice A C Ú stí n ad  L abem
A SK  E ln a  Počerady

KP družstev KP družstev 1. kolo: 4. 6. Bílina
dorostenci dorostenky 2. kolo: 11.6 Ústí nad Labem 

3. kolo: 12. 9. DěčínA K  B ílina A K  B ílina
A SK  D ěčín U SK  P R O V O D  Ú stí n. L.
A SK  L ovosice V T Ž  C hom utov Řídící pracovník: 

Zdeněk BrůžekA K  M ost A K  M ost
A C Ú stí nad  L abem A C Ú stí n ad  L abem
U SK  P R O V O D  Ú stí n. L.

KP družstev KP družstev 1. kolo: 4. 6. Bílina
starší žáci starší žákyně 2. kolo: 11.6 Ústí nad Labem

3. kolo: 12. 9. Děčín
A K  B ílina A K  B ílina
U SK  P R O V O D  Ú stí n. L. U SK  P R O V O D  Ú stí n. L.
V TŽ C hom utov V T Ž  C hom utov  „A “

Řídicí pracovník:A tle tika L itv ínov V T Ž  C hom utov  „B “
A SK  L ovosice A SK  L ovosice Zdeněk Brůžek
A K  M ost A K  M ost
A SK  E ln a  Počerady A SK  E ln a  Počerady
A C Ú stí nad  L abem A C Ú stí n ad  L abem
A SK  D ěčín A SK  D ěčín

KP družstev -  sk. Východ KP družstev -  sk. Východ 1. kolo: 9.6. Ústí nad Labem
mladší žáci mladší žákyně 2. kolo: 23. 6. Lovosice

Do finále postupují první tři družstva Do finále postupují první tři družstva 3. kolo: 8.9. Děčín 
Finále: 15.9.2020 -  Bílina

A SK  L ovosice A SK  L ovosice
A SK  D ěčín A SK  D ěčín

Řídící pracovník:
A C Ú stí nad  L abem A C Ú stí n ad  L abem
U SK  P R O V O D  Ú stí n. L. „A “ U SK  P R O V O D  Ú stí n. L. „A “ Miroslav Vachuta
U SK  P R O V O D  Ú stí n. L. „B “ U SK  P R O V O D  Ú stí n. L. „B “

KP družstev -  sk. Západ KP družstev -  sk.Západ 1. kolo: 9.6. Chomutov
mladší žáci

Do finále postupují první tři družstva
mladší žákyně

Do finále postupují první tři družstva

2. kolo: 23. 6. Bílina
3. kolo: 8.9. Meziboří 

Finále: 15.9.2020 -  Bílina
A K  B ílina A K  B ílina
V TŽ C hom utov V T Ž  C hom utov Řídící pracovník:
A K  D uchcov A tle tika  L itv ínov
A K  M ost A K  M ost Pavel Duffek

A K  D uchcov
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C. Krajské přebory jednotlivců
v
Cl. IV - Společná ustanovení

1. Věkové kategorie:
Muži a ženy nar. 2002 a dříve Starší žáci a žákyně 2005 - 2006
Dorostenci a dorostenky 2003 - 2004 Mladší žáci a žákyně 2007 - 2008
Elévové 2009 - 2010

2. Přihlášky: Dle jednotlivých rozpisů krajských přeborů -  přes web ČASu.
3. Podmínka účasti: Na výzvu ředitele závodu nebo technického delegáta musí závodník prokázat svoji 

totožnost (občanský či jiný průkaz). Výjimka je povolena u kategorie žactva. Závodník musí mít 
platnou lékařskou prohlídku, za dodržení tohoto ustanovení odpovídá mateřský oddíl či klub.

4. Omezení startu: Na krajských přeborech mohou startovat závodníci v neomezeném počtu disciplín 
až do kategorie dorostu. V kategorii staršího žactva je povolen start ve třech disciplínách včetně 
štafety. U mladšího žactva je povolen start ve dvou individuálních disciplínách a štafetě. V kategorii 
elévů ve dvou individuálních disciplínách a popřípadě štafetě v kategorii mladšího žactva.

5. Tituly a odměny: Vítěz každé disciplíny získává titul přeborníka Ústeckého kraje, závodníci na 
prvních třech místech obdrží medaili a diplom. K udělení přebornického titulu je třeba, aby 
v disciplíně a kategorii startovali nejméně 2 závodníci.

6. Hospodářské záležitosti: Z prostředků krajského svazu budou hrazeny pořadateli náklady na 
technické uspořádání ve sjednané výši. Náklady jízdného případně stravného závodníků jdou na 
náklady vysílajícího oddílu nebo na náklady závodníka.

7. Startovné:
a) v KP jednotlivců zaplatí závodník nebo oddíl za přihlášeného závodníka 50,- Kč, víceboje 80,- 

Kč,
b) start mimo soutěž, pouze pro závodníky z jiných krajů, startovné 100, - Kč za přihlášenou 

disciplínu, víceboje 300 Kč
c) poplatky za startovné musí být uhrazeny v závodní kanceláři před zahájením přeboru,
d) startovné se neplatí v případě, že klub nebo závodník přinese potvrzení od lékaře těsně před 

závodem.
8. Technická ustanovení:

a) všechny krajské přebory jednotlivců se konají v souladu s pravidly atletiky a rozpisy 
mistrovských soutěží, vydaných ČAS pro rok 2020,

b) provedení drobných úprav, zejména časového programu (musí zde být dodržen sled disciplín), 
obdrží vedoucí v den konání přeboru v závodní kanceláři,

c) pokud zúčastněné oddíly dají k dispozici rozhodčí, pořádající oddíl je zařadí podle potřeby k jím 
určeným disciplínám,

d) povinnosti pořadatele kraj ských přeborů j sou uvedeny v hlavě G -  nutno dodržet.

v
Čl. V - Datum a místo konání krajských přeborů jednotlivců 2020

20.6 KP ÚKAS ve vícebojích elévstva a mladšího žactva
21.6. KP ÚKAS jednotlivců dorostu a staršího žactva
27.6. KP ÚKAS jednotlivců mladšího žactva a elévstva
28.6. KP ÚKAS jednotlivců mužů a žen

Meziboří
Děčín
Bílina
Bílina
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Čl. VI -  Rozpisy jednotlivých přeborů

KP ÚKAS mladšího žactva a elévstva ve vícebojích

Pořadatel:
Datum:
Místo:
Ředitel závodu: 
Hlavní rozhodčí: 
Technický delegát: 
Účastníci: 
Přihlášky:

Z pověření VV ÚKAS pořádá Atletika Litvínov
Sobota 20. června 2020 od 10:00 hodin
Atletický stadion v Meziboří
Jitka Funiok Vajcová
Andrea Ciesla
Milan Holcr
Elévové a elévky ročníky 2009/2010, mladší žactvo 2008/2007 
Na webu ČAS se otevřou 14.6.2020 uzavřou se 19.6.2020 ve 20:00 hod

KP ÚKAS dorostu a staršího žactva
Pořadatel:
Datum:
Místo:
Ředitel závodu: 
Hlavní rozhodčí: 
Technický delegát: 
Přihlášky:

Z pověření VV ÚKAS pořádá ASK Děčín
Neděle 21. června 2020 od 10:00 hodin
Stadion SK Děčín
Jaroslav Calda
Zdeněk Hrnčíř
Zdeněk Brůžek
Na webu ČAS se otevřou 12. 6. 2020, zavřou se 19. 6. 2020 ve 24:00 hod

KP ÚKAS mladšího žactva a elévstva
Pořadatel:
Datum:
Místo:
Ředitel závodu: 
Hlavní rozhodčí: 
Technický delegát: 
Přihlášky:

Z pověření VV ÚKAS pořádá AK Bílina
Sobota 27. června 2020 od 10:00 hodin
Atletický stadion v Bílině
Jaromír Říha
Rudolf Trubač
Petr Flanderka
Na webu ČAS se otevřou 18. 6. 2020 uzavřou se 25.6. 2020 ve 24:00 hod

KP ÚKAS mužů a žen na dráze
Pořadatel:
Datum:
Místo:
Ředitel závodu: 
Hlavní rozhodčí: 
Technický delegát: 
Přihlášky:

Z pověření VV ÚKAS pořádá AK Bílina
Neděle 28. června 2020 od 10:00 hodin
Atletický stadion v Bílině
Jaromír Říha
Rudolf Trubač
Petr Flanderka
Na webu ČAS se otevřou 19. 6. 2020, zavřou se 26. 6. 2020 ve 24:00 hod.

Podrobné rozpisy vydají pořadatelé nejpozději 14 dní před konáním závodů.
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Děčínská míle

D. Veřejné závody na dráze

Datum:
Místo:
Soutěže:

Informace:

Sobota 20. června 2020 začátek závodů v 10:00 hodin 
Stadion SK Děčín
muži -  ženy, dorost - 1 míle (1609,34 m) od 11:00 hod
vložené závody dětí 4 až 15 let - od 100 do 800 m od 10:00 hod
Tel 737 473 494 Hrnčíř, email: zdenek.pad@centrumcz, www.askdecin.cz

Chomutovská hodinovka
Datum:
Místo:
Soutěže:
Informace:

Sobota 12. července 2020 začátek závodů je v 10:00 hodin 
Stadion u zimního stadionu v Chomutově 
hodinovka -  kategorie vše
Jana Hyjánková, tel 776 065 613, e-mail: heihula.iana@volny.cz

Velká cena ČEZ
Datum:
Místo:
Soutěže:

Informace:

Sobota 8. srpna 2020, začátek závodů je v 10:00 hodin 
Stadion ZŠ Přemyslovců v Lounech 
muži -  100 m, 300 m, 1000 m, dálka, koule, výška 
ženy -  100 m, 300 m, 1000 m, dálka, koule, výška 
smíšená štafeta -  4x300 m (2 muži + 2 ženy)
Tel 606 622 085, e-mail askelna@gmail.com www.askelna.cz

Chomutovské úterý
Datum:
Místo:
Soutěže:

Informace:

Úterý 11. srpna 2020, začátek závodů je v 16:00 hodin 
Stadion u zimního stadionu v Chomutově
50 m, 100y, 500 m, 1000 m, 2000 m,výška, koule, dálka muži, trojskok 
ženy
Jana Hyjánková, tel 776 065 613, e-mail: heihula.iana@volny.cz

Bílinská půlka
Datum:
Místo:
Soutěže:

Informace:

Sobota 15. srpna 2020, začátek závodů je v 15:30 hodin
Stadion AK v Bílině-Kyselce
muži -  sprinterský trojboj, 800 m, trojskok, oštěp
ženy -  sprinterský trojboj, 800 m, dálka, oštěp
Tel 606 754 341, e-mail shathl@volny.cz, www.akbilina.net,

Večerní závody
Datum:
Místo:
Soutěže:
Informace:

Pátek 28. srpna 2020, začátek závodů ve 18:00 hodin 
Stadion SK Děčín
muži, ženy, žáci, žákyně -  60 m, 150 m, 1 míle, koule 
Tel 737 473 494 Hrnčíř, email: zdenek.pad@centrumcz
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Velké ceny měst Litvínova a Meziboří
Datum:
Místo:
Soutěže:

Informace:

Neděle 13. září 2020, začátek závodů je v 10:00 hodin 
Atletický stadion v Meziboří
muži -  100 m, 200 m, 1500 m (Memoriál Petra Hellmicha), dálka (Memoriál
Zdeňka Pastora), koule, disk, oštěp
ženy -  100 m, 200 m, 800 m, dálka, disk, oštěp
starší žactvo -  60 m, 150 m
mladší žactvo -  60 m, 150 m
Jitka Funiok Vajcová, 736 505 263, iitkavaicova@seznam.cz

Děčínská hodinovka
Datum: Sobota 3. října 2020 začátek závodů v 11:00 hodin
Místo: Stadion SK Děčín
Soutěže: muži, ženy, dorostenci -  hodinovka
Informace: Tel 737 473 494 Hrnčíř, email: zdenek.pad@centrumcz, www.askdecin.cz

Velká cena 17. listopadu na 5000 m na dráze
Datum:
Místo:
Soutěže:

Informace:

Úterý 17. listopadu 2020, začátek závodů v 10:00 hodin 
Stadion SK Děčín
muži, dorostenci, ženy -  5000 m od 11:00 hod, běhy po 30 minutách
starší žactvo -  800 m
elévové a mladší žactvo -  500 m
děti do 9 let -  200 m
Tel 737 473 494 Hrnčíř, email: zdenek.pad@centrumcz, www.askdecin.cz

r

E. Atletické poháry Ústeckého kraje
Děčínský běžecký pohár: 
Kadaňský běžecký pohár: 
Ústecký krosový pohár: 
Běkodo:
Mladé běkodo:
Vrhačský pohár:

http://ukas.hys.cz/
http://ukas.hys.cz/
http://ukas.hys.cz/
http://ukas.hys.cz/
http://ukas.hys.cz/
http://ukas.hys.cz/
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F. Sazebník odměn rozhodčím
1. Dle usnesení Výboru ÚKAS ze dne 12. dubna 2018 se vyplácí odměny rozhodčím a ostatním 

činovníkům při přebomických soutěžích pořádaných ÚKAS v této minimální výši:
RZ t d /Rs/h r FF VF OF NQ

800,- Kč 800,- Kč 500,- Kč 400,- Kč 300,- Kč 150,- Kč

RZ = ředitel závodů
TD/ŘS/HR = technický delegát, řídící soutěže, hlavní rozhodčí
FF = frekventované funkce (startér, kancelář, rozhlas, vedoucí technické čety)
VF = vedoucí funkce (vrchník, měření a vážení náčiní)
OF = ostatní funkce
NQ = čekatelé bez průkazu, nekvalifikovaní rozhodčí a pomocníci

2. Výše odměny v nemistrovských soutěžích bude vyplácena na základě dohody uzavřené mezi 
pořadatelem soutěže a rozhodčími a ostatními činovníky soutěží

3. Náhrada cestovních výdajů (dále jen „cestovné“) se poskytuje pouze rozhodčím a ostatním 
činovníkům, kteří jsou delegováni na soutěže mimo místo trvalého bydliště, a to na základě 
cestovního příkazu a předložených dokladů a podle směrnice ČAS o cestovních náhradách.

4. Výplatu cestovného řídícím pracovníkům soutěží družstev, technickým delegátům a rozhodčím pro 
měření a vážení náčiní provádí ÚKAS, výplatu odměn pořadatel.

5. Výplatu odměn a cestovného rozhodčím a ostatním činovníkům provádí pořadatel soutěže.
6. Odměna se vyplácí v plné výši bez zdanění. Neodvádí se zdravotní ani jiné pojištění. Rozhodčí je 

povinen na svojí výlučnou právní odpovědnost provést z těchto příjmů odvody ve smyslu zákona č. 
586/1992 Sb., v platném znění. Z tohoto důvodu obdrží příjemce odměny od plátce odměny na 
vyžádání Potvrzení o výplatě z příležitostné činnosti.

7. Pořadatel závodů zabezpečí před výplatou odměn příslušný seznam vyplácených rozhodčích a 
ostatních činovníků včetně jejich plného jména, adresy a data narození. Na konci příslušného 
dokladu doplní poučení o zodpovědnosti příjemce vůči odvodu daně (daňové přiznání) a souhlasu 
příjemce s použitím; osobních údajů ve smyslu platných zákonů.
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G. Povinnosti pořadatele
1. Tato ustanovení platí pro kraj ské přebory ÚKAS j ednotlivců i družstev.
2. Zajistit uskutečnění všech disciplín. V mimořádných případech lze z technických důvodů některé 

disciplíny vypustit, ovšem za předpokladu souhlasu řídícího pracovníka a včasného sdělení všem 
družstvům, zařazeným do soutěže.

3. Zajistit k soutěži certifikovanou cílovou kameru včetně nulového testu, certifikované větroměry na 
běh i skok daleký a trojskok, měření a vážení pouze certifikovanou sadou a vyškoleným rozhodčím.

4. Zajistit dostatečný počet kvalifikovaných rozhodčích.
5. Zajistit zdravotní službu v prostoru stadionu.
6. Vzhledem k dotaci z Ústeckého kraje je bezpodmínečně nutné přidávat do elektronických propozic 

mistrovských utkání (KP jednotlivců i družstev) logo Ústeckého kraje. Logo stáhněte na 
https://drive.google.com/file/d/1nA1ttlkup9YWnbTnkrBq6toghYneJ-lX/view?usp=sharing, jiný 
druh loga kraje se použít nesmí!

7. Konzultovat časový pořad nejpozději 3 týdny před konáním závodu s delegátem ÚKAS nebo řídícím 
soutěže.

8. Nejpozději 14 dní před konáním závodu vložit propozice do kalendáře ČAS přes systém 
Elektronických propozic.

9. Převzít povinnost řízení kola, pokud se řídící pracovník nemůže kola zúčastnit a nezajistí-li sám 
zástupce.

10. Po skončení kola předat na místě řídícímu pracovníkovi doklady o utkání.
11. Nejpozději první pracovní den po ukončení závodů odeslat výsledky vč. tabulky soutěže (u soutěží 

družstev) prostřednictvím programu Atletická kancelář 2 na web ČASu.
12. Z každého mistrovského utkání (KP jednotlivců i družstev) pořídit fotodokumentaci (alespoň 5 

snímků) bezpodmínečně nutné k vyúčtování dotace z Ústeckého kraje a poslat ji Milanu Holcrovi 
(bezec@volny.cz).

13. Opravit chyby zjištěné ve výsledcích utkání řídícím pracovníkem resp. delegátem ÚKAS a odeslat 
opravené výsledky utkání znovu do statistické databáze ČAS. Pokud opravené výsledky již odeslat 
nelze, kontaktovat pana Martina Smetanu -  mail: smetana.m@upcmail.cz, tel.: 602 699 900.

14. Zajistit v prostoru stadionu možnost zdravotní služby (lékaře, příp. zdravotníka) 
a odpovídající podmínky pro provedení dopingových kontrol podle Směrnice pro kontrolu a postih 
dopingu ve sportu a podle pokynů dopingových komisařů.

15. Zaslat předsedovi komise rozhodčích seznam rozhodčích, kteří v soutěži rozhodovali.
16. Nesplní-li pořadatel povinnosti uvedené v odst. 1. až 14., bude výbor ÚKAS nesplnění povinností 

řešit případ od případu.
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H. Adresář
Oddíly / kluby Ústeckého krajského atletického svazu

oddíl/klub adresa pro korespondenci telefon e-mail
Sportovní klub 
Atletika pro děti z. s.

Ludmila Rychnovská
Spojová 262
407 01 Jílové u Děčína

605526325 liry@seznam.cz

AK Bílina Atletický klub Bílina 
box 11/2 
41811 Bílina

602104545 shathl@volny.cz

ASK Děčín Jaroslav Calda 
M. Majerové 11 
40502 Děčín

606622413 jaroslav.calda@seznam.cz

AK Slovan 
Duchcov

Marie Polívková 
V domkách 7 
41901Duchcov

607281366 polduch@seznam.cz

AFK LoKo 
Chomutov

Jiří Viták 
Ervěnická 1078 
431 11 Jirkov

776631212 i irina021 @seznam. cz

TJ VTŽ 
Chomutov z. s.

Zdeněk Brůžek 
Adámkova 4647 
430 03 Chomutov

607117690 zdenek.bruzek@3zscv.cz

AK Chotěšov z. s. Vojtěch Jandač 
Chotěšov 36 
41002 Lovosice

603549187 akchotesov@seznam.cz

Atletika Kadaň z. s. Václav Peleška 
Školní 1540 
432 01 Kadaň

606656889 peleska@ktkadan.cz

Běžecký klub F-C 
Kadaň

Martina Kabilová 
Jiřího z Poděbrad 439 
35751 Kynšperk /Ohří

777040284 bezec.cf@centrum.cz

TJ Klášterec nad Ohří 
z. s.

Veronika Purmanová 
Podvinný mlýn 2349/32 
190 00 Praha 9

601571942 atletika.klasterec@seznam.cz

TJ Krupka Pavla Částková 
Fučíkova 153 
41742 Krupka

602783563 klub@atletika-krupka.cz

Atletika Litvínov z. s. Okružní 415 
43513 Meziboří

777205704 info@atletika-litvinov.cz

AK při ZŠ Prokopa 
Holého Louny

Jan Hřích 
Myslbekova 1392 
44001 Louny

728843517 ianhrich@seznam.cz

Běžecký klub 
Louny z. s.

Petr Tyl 
Akátová 2689 
44001 Louny

721825295 stai nc@seznam. cz

ASK Lovosice Miroslav Pavlík 
Skalice 77 
412 01 Litoměřice

602118327 mirus .pavlik@seznam.cz

TJ Baník 
Meziboří

Mgr.Jitka Birnbaumová 
Novákova 597/8 
43511 Lom

603753856 atletikamezibori@seznam.cz

AK Most Milan Rybák
Jižní 3172, 434 01 Most

603397790 rybak.milan@seznam.cz
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AO TJ Sokol Obmice Petr Svašek 
U Stadionu 1352 
434 01 Most

739345674 Svasek.petr@seznam.cz

ASK ELNA 
Počerady

Radovan Šabata 
SNP 1861 
44001 Louny

606622085 askelna@,gmail. com

Sokol Roudnice Sokol Roudnice n.L. 
Sokolská 1284 
41301 Roudnice n.L.

416837595 atletika@sokolroudnicenl.cz

Běžecký klub Spořice, 
z. s.

Stanislav Mrkáček 
Polní 608 
431 01 Spořice

777507073 Standamrkacek@gmail.com

TJ KVS Štětí z. s. Michal Kurfirst 
Polské armády 658 
411 08 Štětí

777335335 Kvs. steti@gmail.com

BK BĚKODO 
Teplice

Petr Vorlíček 
Mariánské náměstí 32 
41742 Krupka

417803140 bekodo .teplice@seznam.cz

SK Junior Teplice z. s. Lukáš Procházka 
Proboštovská 1987 
415 01 Teplice

702142960 Lukas .prochazka@j uniorteplice.cz

TJ Hvězda 
Trnovany

ing. Josef Kalát 
Jugoslávská 2731 
41501 Teplice

722523177 i .kalat@centrum.cz

Athletic Club 
Ústí n.L. z.s.

Mgr.Miroslav Vachuta 
Pod Skalou 67 
403 40 Ústí n. L.

776265167 atletikaul@seznam.cz

USK PROVOD
Ústí nad Labem

Alexej Lesnik 
Vojanova 590/26 
40007 Ústí n. L.

777709837 alexei .lesnik@seznam.cz

AK Žatec Jan Bajbora 
O. Březiny 1430 
43801 Žatec

607832161 i .baibora@seznam.cz

Bohemia sport Žatec 
z. s.

Lucie Staňková 
Ostrov 2287 
43801 Žatec

601369084 lucistanková@centrum.cz

Athletic club Teplice 
z.s.

Jana Brabcová SNP 2373/25 
40011 Ústí nad Labem

720292510 atletikateplice@seznam.cz

Výbor Ústeckého krajského atletického svazu
oddíl/klub adresa pro koresp. mobil/telefon e-mail

předseda Milan Rybák 603 397 790 rybak.milan@seznam.cz

místopředseda Jaroslav Calda 606 622 413 Jaroslav. Calda@seznam. cz

předseda SK Petr Flanderka 606 658 803 flape@email.cz

statistik Milan Holcr 606 879 207 bezec@volny.cz

komise rozhodčích Josef Mairich 721 662 971 josefmairich@seznam. cz
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Soutěžní komise ÚKAS
oddíl/klub adresa pro koresp. mobil e-mail

předseda Petr Flanderka 606 658 803 flape@email.cz

člen Zdeněk Brůžek 607 117 690 zdenek.bruzek@3zscv. cz

člen Jaroslav Calda 606 622 413 j aroslav. calda. @seznam. cz

člen Pavel Duffek 603 155 339 duffino.pavel@seznam.cz

člen Slavomír Durila 774 944 642 slavek. durila@centrum. cz

člen Václav Janouch 606 754 341 shathl@volnv.cz

člen Mojmír Klíma 703126094 Moimir.klima@seznam.cz

člen Luděk Toman 724302254 tomanl@volny.cz

člen Mgr. Miroslav Vachuta 776265167 atletikaul@seznam.cz

I. Doporučení a úkoly VV ČAS 
pro bezpečnost při atletických závodech

VV ČAS pro bezpečnost při atletických závodech doporučuje pořadatelům:
1. Zabezpečit technická zařízení závodiště tak, aby odpovídala posledně vydaným Pravidlům atletiky, 

vč. záznamu o pravidelné kontrole dle P 190.31 klec pro hod diskem a 192.5 pro hod kladivem.
2. Zabránit vstupu na závodiště osobám, které nejsou přímými účastníky soutěže, mimo závodníků, 

kteří právě soutěží, rozhodčích, technické čety a při významných závodech na zvláštní povolení 
pracovníkům tisku a televize.

3. Dbát na to, aby ředitelem závodu byl rozhodčí atletiky.
VV ČAS ukládá rozhodčím:
4. Hlavní rozhodčí a vrchníci příslušných soutěží jsou povinni před zahájením soutěží překontrolovat 

stav zařízení a nářadí. V případě vážných závad ohrožujících bezpečnost zvážit možnost soutěž 
neuskutečnit.

5. Upozornit rozhodčí, hlavně u dopadu veškerého náčiní, aby věnovali maximální pozornost letu 
náčiní a jeho dopadu.

6. Nedovolit žádným nezúčastněným osobám přístup do závodního sektoru nebo do jeho blízkosti. 
Opatření ke koronavirové pandemii:
7. Závody se konají v souladu s aktuálními usneseními a nařízeními Vlády ČR, podle nich se mohou 

opatření dále upravovat.
8. Podrobné informace naleznete na:

• https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/,
• https://koronavirus.mzcr.cz/,
• výkladová stanoviska Národní sportovní agentury na www.agenturasport.cz.
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