Ústecký krajský atletický svaz

HALOVÉ

SOUTĚŽE

2003

TERMÍNOVÁ LISTINA ÚKAS 2003
Leden
4.
8.
10.
11.-12.

Novoroční skoky
1.jablonecká středa
Beskydská laťka
KP LKAS ve vícebojích dospělých, juniorů a dorostu
KP LKAS v chůzi dospělých, juniorů a dorostu
15.
2.jablonecká středa
18.
KP LKAS juniorů a dorostu
Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje mužů, žen, juniorů,
juniorek, dorostenců a dorostenek
18.
Hustopečské skákání
20. Veřejné závody PAS
21.
Veřejné závody PAS
22.
3.jablonecká středa
25.
Jablonex 2003
25.-26. Přebor Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
29.
4.jablonecká středa

Brno
Jablonec
Třinec
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Praha - Strahov
Hustopeče
Praha - Strahov
Praha - Juliska
Jablonec
Jablonec nad Nisou
Praha - Strahov
Jablonec

Únor
Přebor
Jihočeského
kraje
a kraje Vysočina mužů, žen, Praha - Strahov
1.
dorostenců a dorostenek
2.
KP ÚKAS dospělých a dorostu
Praha - Strahov
2.
KP dospělých OPEN
Jablonec
2.
MU ČR - Itálie - Rusko - Švédsko - Velká Británie mužů a žen
Glasgow
5.
5.jablonecká středa
Jablonec
8.
KP ÚKAS staršího a mladšího žactva
Praha - Strahov
9.
KP staršího žactva
Jablonec
11.
Brněnská laťka
Brno
11.
Veřejné závody PAS
Praha - Juliska
12.
Veřejné závody PAS
Praha - Strahov
12.
Pražská tyčka 2003
Praha - Strahov
15.
EVROPSKÝ HALOVÝ POHÁR
LIPSKO
15.-16. Mistrovství ČR dorostenců a dorostenek
Praha
19.
6.jablonecká středa
Jablonec
21.-22. MČR ve vícebojích dospělí, junioři, dorost
Praha
22.-23. Mistrovství ČR juniorů a juniorek
Praha
23.
Mítink IAAF
Liévin
25.
Banskobystrická laťka
Banská Bystrica
Březen
1.-2.

Mistrovství ČR mužů a žen
Mistrovství ČR žáků a žákyň
5.-9.
Mistrovství Evropy veteránů
9.
KP LKAS mladší žactvo
14.-16. MISTROVSTVÍ SVĚTA
15.
MČR veteránů
23.
Memorial K.Líbala – 3000 m
30.
Víceboje LKAS staršího a mladšího žactva – veřejný závod
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Bratislava
Jablonec nad Nisou
San Sebastián
Jablonec
BIRMINGHAM
Jablonec
Jablonec
Jablonec

ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Základní ustanovení
a) Závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této brožurky.
b) Pořadatelem všech halových přeborů Ústeckého kraje (dále jen přebor) je výbor Ústeckého
krajského atletického svazu (dále jen ÚKAS).
c) ÚKAS pověřuje technickým zajištěním jednotlivých přeborů Atletický klub Bílina (dále jen
pořadatel).
Věkové kategorie
Muži a ženy (zde i junioři a juniorky)
Nar. 1985 a dříve
Dorostenci a dorostenky
1986 - 1987
Starší žáci a starší žákyně
1988 - 1989
Mladší žáci a mladší žákyně
1990 - 1993
Přihlášky
Zasílají atletické oddíly nejpozději do data uvedeného v jednotlivých rozpisech a to e-mailem na
adresu bezec@volny.cz, pokud oddíl nemá přístup na Internet pak doporučenou poštou na adresu
Milan Holcr, Obránců míru 1496, 415 01 Teplice (rozhoduje datum poštovního razítka nebo datum
odeslání e-mailu). Na přihlášky zaslané po tomto termínu nemůže být brán zřetel.
Formulář ve formátu *xls (Excel) zašlou oddíly elektronickou poštou nebo v tištěné podobě.
Přihláška bude obsahovat abecední seznam závodníků a závodnic s uvedením identifikačního čísla
přiděleného statistikem (oddíly obdrží spolu s propozicemi), příjmení, jména, ročníku narození,
názvu přihlašované soutěže, přihlašované kategorie (v jedné disciplíně v jednom dni může být
závodník přihlášen pouze do jedné kategorie), nejlepší loňský nebo letošní výkon v přihlašované
soutěži.
Pořadatel má právo přihlášku závodníka resp. závodnice z výkonnostních důvodů odmítnout a toto
rozhodnutí je povinen oddílům oznámit do data uvedeného v jednotlivých rozpisech. Ve
startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat.
Startující
Startují závodníci a závodnice příslušné věkové kategorie, příp. mladší uvedení v rozpisech
jednotlivých mistrovství v rozsahu závodění své věkové kategorie, kteří byli k účasti na
mistrovstvích přihlášeni, resp. vybráni, prezentovali se v časech uvedených u rozpisů příslušných
mistrovství v závodní kanceláři. Za platnost registrace zodpovídá mateřský oddíl.
Rozsahem závodění se rozumí mistrovské a doplňkové disciplíny.
Omezení startu
a) závodníci resp. závodnice nar. 1988 - 1993 mohou na přeborech v jednom dni startovat pouze v
jednom běhu na 800 m a delším,
b) závodníci resp. závodnice nar. 1994 a mladší nemohou na přeborech startovat.
Technická ustanovení
a) závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp.
bermudy) nebo v oddílové kombinéze,
b) start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný; za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se
považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza. Výjimku tvoří mladší žactvo.
Protesty a odvolání
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po úředním
vyhlášení výsledků tohoto závodu (pravidlo 146 odst. 2, 3 a 4 Pravidel atletiky).
3

Případné odvolání proti rozhodnutí hlavního rozhodčího se podává písemně podle pravidla 146
odst. 3 a 5 Pravidel atletiky, doložené vkladem ve výši 500 Kč, a to jury, která se skládá
z technického delegáta, ředitele závodů a hlavního rozhodčího.
Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch ÚKAS.
Tituly a odměny
Vítěz, resp. vítězka, každé soutěže získává titul „Přeborník resp. Přebornice Ústeckého kraje na rok
2003“ a obdrží medaili a diplom.
Závodníci, resp. závodnice, kteří se umístí na 2. a 3. místě, obdrží medaili a diplom.
Tituly a odměny se udělují pouze v případě, že se na start závodu dostavili a závod zahájili alespoň
3 závodníci, resp. závodnice, ze 2 atletických oddílů.
Hospodářské zabezpečení - úhrady
Závodníci a závodnice startují na náklady mateřského oddílu nebo na náklady svoje.
Závěrečná ustanovení
a) případné změny a doplňky těchto společných ustanovení může provádět jen soutěžní komise
ÚKAS.
b) upřesnění těchto společných ustanovení je uvedeno v rozpisech jednotlivých mistrovství,
c) pořadatel jednotlivých přeborů může vydat pokyny upřesňující některá ustanovení rozpisů
obsažených v této brožuře a tyto pokyny včas zaslat atletickým oddílům,
d) pořadatel má právo upravit časový pořad mistrovství v hale podle počtu prezentovaných
závodníků a závodnic tak, aby byl zajištěn hladký průběh závodů,
e) za každý nenastoupený start závodníka, resp. závodnice, zaplatí mateřský oddíl peněžitou
pokutu ve výši 50 Kč která propadá ve prospěch pořadatele,
f) za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice, v soutěži, k níž byl
v závodní kanceláři prezentován, ale ke které ve skutečnosti vůbec nenastoupil, pokud tato
absence nebyla omluvena úředním potvrzením od lékaře,
g) všechny pokuty jsou příjmy pořadatelů příslušných přeborů.
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HALOVÝ PŘEBOR ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ROK 2002
MUŽŮ, ŽEN, DOSROSTENCŮ A DOROSTENEK
Pořadatel
Z pověření ÚKAS technicky zajišťuje Atletický klub Bílina.
Datum a místo
Neděle 2.února 2003, Praha - nafukovací hala na Strahově.
Vedoucí činovníci
Technický delegát
Ředitel závodů
Hlavní rozhodčí

Miloslav Čechura
Václav Janouch
Ing. Čestmír Duda
Ing. Miroslav Hotový

Závodní kancelář
Bude otevřena v sobotu 2.února 2003 od 9.15 do 10.00 hodin (ukončení prezentace) v hale na
Strahově.
Přihlášky
Zasílají atletické oddíly nejpozději do 24. ledna 2003 a to e-mailem na adresu bezec@volny.cz,
pokud oddíl nemá přístup na Internet pak doporučenou poštou na adresu Milan Holcr, Obránců
míru 1496, 415 01 Teplice (rozhoduje datum poštovního razítka nebo datum odeslání e-mailu). Na
přihlášky zaslané po tomto termínu nemůže být brán zřetel.
Formulář ve formátu *xls (Excel) zašlou oddíly elektronickou poštou nebo v tištěné podobě.
Přihláška bude obsahovat abecední seznam závodníků a závodnic s uvedením identifikačního čísla
přiděleného statistikem (oddíly obdrží spolu s propozicemi), příjmení, jména, ročníku narození,
názvu přihlašované soutěže, přihlašované kategorie (v jedné disciplíně v jednom dni může být
závodník přihlášen pouze do jedné kategorie), nejlepší loňský nebo letošní výkon v přihlašované
soutěži.
Pořadatel má právo přihlášku závodníka resp. závodnice z výkonnostních důvodů odmítnout a toto
rozhodnutí je povinen oddílům oznámit do 27. ledna 2003. Ve startovních listinách se bude pouze
škrtat, nikoliv dopisovat.
Startující
Startují závodníci registrovaní za kluby ÚKAS:
a) muži a ženy (roč. 85 a starší), dorostenci a dorostenky (roč. 86 a 87), příp. mladší v rozsahu
závodění své věkové kategorie, kteří byli k účasti na mistrovstvích přihlášeni resp. vybráni, a
prezentovali se včas v závodní kanceláři. Za platnost registrace zodpovídá mateřský oddíl,
b) rozsahem závodění se rozumí mistrovské a doplňkové disciplíny,
c) start závodníků jiných krajů ponechán na rozhodnutí ředitele závodů, a to za startovné 50,- Kč
za disciplínu.
Startovné
Dle rozhodnutí ÚKAS platí oddíly startovné 10,- Kč za závodníka.
Soutěže
Muži
Ženy
Junioři
Dorostenci

50 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 50 m př., výška, dálka, trojskok, tyč, koule
50 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 50 m př., výška, dálka, trojskok, tyč, koule
koule 6,25 kg
50 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 50 m př., výška, dálka, trojskok, tyč, koule
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Dorostenky 50 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 50 m př., výška, dálka, trojskok, tyč, koule
Starší žáci
tyč
Starší žákyně tyč
Omezení startu
a) na přeboru může startovat starší žactvo ročníku 1988 s dobrou výkonností, výběr provede
pořadatel,
b) závodníci resp. závodnice nar. 1989 a mladší nemohou na přeboru startovat.
Základní výšky
Základní výšky určí pořadatel po obdržení přihlášek.
Technická ustanovení
a) v soutěžích na 50m vybere pořadatel podle tabulek roku 2002 nejlepších 18 přihlášených do tří
rozběhů s nárokem na postup do finále; postupový klíč: vítězové plus další 3 podle časů; ostatní
rozběhy bez nároku na postup,
b) překážkové běhy i ostatní běhy se běží na čas rovnou jako finále,
c) v trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na:
- 11 m pro soutěže mužů a dorostenců,
- 9 m pro soutěže žen a dorostenek.
Organizační opatření
a) šatny v budově haly pouze na převlečení,
b) sportovní obuv na přezutí pro vstup do haly povinná,
c) rozcvičování zásadně mimo prostor haly bez ohledu na počasí; k rozcvičování nesmí závodníci
používat posilovací nářadí a stroje umístěné v hale,
d) parkování aut i autobusů na ploše před nafukovací halou.
Zajištění rozhodčích a organizátorů
Rozhodčí:
běhy Bílina, dálka a trojskok Most, tyč Ústí, výška Lovosice, koule Děčín
Rozhlas:
Litvínov
Medaile a diplomy: Litvínov
Závodní kancelář: Bílina
Most a Chomutov si sebou přivezou pásmo.
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Halový přebor ÚKAS dospělých a dorostu – neděle 2.2.2003
Předběžný časový pořad
komise:

I.

10.00 50m př. MUŽI

II.

III.

Dálka ŽENY

IV.

V.

Koule DCI

Tyč mužské složky

10.10 50m př. ŽENY
10.20 50m př. DCI
10.30 50m př. DKY
10.40 50m MUŽI rozběhy

Dálka DKY

10.55 50m DCI rozběhy
11.10 50m ŽENY rozběhy
11.20 50m DKY rozběhy

Koule ŽENY
Dálka DCI

11.30 50m MUŽI finále
11.35 50m DCI finále
11.40 50m ŽENY finále
11.45 50m DKY finále
Výška Ž+DKY

11.50
12.00 800m MUŽI

Dálka MUŽI

Tyč ženské složky

12.05 800m DCI

Koule DKY

12.10 800m ŽENY
12.15 800m DKY
12.25 200m MUŽI
12.35 200m DCI
12.50 200m ŽENY

Trojskok M+DCI

13.00 200m DKY
13.15 1500m MUŽI
13.20 1500m DCI

Výška M+DCI

13.30 1500m ŽENY
13.35 1500m DKY
13.45 400m MUŽI

Koule MUŽI
Trojskok Ž+DKY

13.55 400m DCI
14.05 400m ŽENY
14.15 400m DKY
14.30

Vyhlášení vítězů
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HALOVÝ PŘEBOR ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ROK 2003
STARŠÍHO A MLADŠÍHO ŽACTVA
Pořadatel
Z pověření ÚKAS technicky zajišťuje Atletický klub Bílina.
Datum a místo
Neděle 8.února 2003, Praha - nafukovací hala na Strahově.
Vedoucí činovníci
Technický delegát
Ředitel závodů
Hlavní rozhodčí

Miloslav Čechura
Václav Janouch
Ing. Čestmír Duda
Ing. Miroslav Hotový

Závodní kancelář
Bude otevřena v sobotu 8.února 2003 od 9.15 do 10.00 hodin v nafukovací hale na Strahově.
Přihlášky
Zasílají atletické oddíly nejpozději do 31. ledna 2003 a to e-mailem na adresu bezec@volny.cz,
pokud oddíl nemá přístup na Internet pak doporučenou poštou na adresu Milan Holcr, Obránců
míru 1496, 415 01 Teplice (rozhoduje datum poštovního razítka nebo datum odeslání e-mailu). Na
přihlášky zaslané po tomto termínu nemůže být brán zřetel.
Formulář ve formátu *xls (Excel) zašlou oddíly elektronickou poštou nebo v tištěné podobě.
Přihláška bude obsahovat abecední seznam závodníků a závodnic s uvedením identifikačního čísla
přiděleného statistikem (oddíly obdrží spolu s propozicemi), příjmení, jména, ročníku narození,
názvu přihlašované soutěže, přihlašované kategorie (v jedné disciplíně v jednom dni může být
závodník přihlášen pouze do jedné kategorie), nejlepší loňský nebo letošní výkon v přihlašované
soutěži.
Pořadatel má právo přihlášku závodníka resp. závodnice z výkonnostních důvodů odmítnout a toto
rozhodnutí je povinen oddílům oznámit do 3.února 2003. Ve startovních listinách se bude pouze
škrtat, nikoliv dopisovat.
Startující
Startují členové klubů ÚKAS:
a) starší žáci a žákyně (roč. 88 a 89), mladší žáci a žákyně (roč. 90 až 93), kteří byli k účasti na
mistrovstvích přihlášeni resp. vybráni, a prezentovali se včas v závodní kanceláři,
b) mladší žactvo může startovat v kategorii staršího žactva pouze ve štafetě,
c) závodníci resp. závodnice nar. 1993 a mladší nemohou na přeboru startovat,
d) start závodníků jiných krajů ponechán na rozhodnutí ředitele závodů, a to za startovné 50,- Kč
za disciplínu.
Startovné
Dle rozhodnutí ÚKAS platí oddíly startovné 10,- Kč za závodníka.
Soutěže
Starší žactvo 50m, 150m, 300m, 800 m, 1500 m, 50 m př., 3x320 m, výška, dálka, koule
Mladší žactvo 50m, 150m, 300m, 800 m, 1500 m, 50 m př., 4x160 m, výška, dálka, koule
Omezení startu
a) závodníci resp. závodnice mohou startovat max. ve třech disciplínách včetně štafety,
b) závodníci resp. závodnice mohou startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším,
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Základní výšky a zvyšování
Základní výšky určí pořadatel po obdržení přihlášek.
Technická ustanovení
a) v soutěžích na 50m je postup do finále podle dosažených časů,
b) překážkové běhy i ostatní běhy se běží na čas rovnou jako finále.
Organizační opatření
e) šatny v budově haly pouze na převlečení,
f) sportovní obuv na přezutí pro vstup do haly povinná,
g) rozcvičování zásadně mimo prostor haly bez ohledu na počasí; k rozcvičování nesmí závodníci
používat posilovací nářadí a stroje umístěné v hale,
h) parkování aut i autobusů na ploše před nafukovací halou.
Zajištění rozhodčích a organizátorů
Rozhodčí:
běhy Bílina, dálka Ústí, výška Litvínov, koule Most
Rozhlas:
Chomutov
Medaile a diplomy: Chomutov
Závodní kancelář: Bílina
Most a Ústí si sebou přivezou pásmo.

9

Halový přebor ÚKAS staršího a mladšího žactva – sobota 8.2.2003
Předběžný časový pořad
komise:

I.

10.00 50m př. HST

II.

III.

IV.

Dálka HST

Koule HML

Dálka DML

Koule DST

10.10 50m př. DST
10.20 50m př. HML
10.30 50m př. DML
10.40 50m HST – rozběhy
10.55 50m HML – rozběhy
11.10 50m DST – rozběhy
11.20 50m DML - rozběhy
11.30 50m HST - finále
11.35 50m HML - finále
11.40 50m DST - finále
11.45 50m DML - finále
Výška HST+HML

11.50
12.00 800m HST
12.05 800m HML

Dálka DST

Koule DML

12.10 800m DST
12.15 800m DML
12.25 150m HST
12.35 150m HML
12.50 150m DST
13.00 150m DML
13.15 1500m HST
13.20 1500m HML

Výška DST+DML

13.30 1500m DST
13.35 1500m DML

Dálka HML

13.45 300m HST
13.55 300m HML
14.10 300m DST
14.20 300m DML
14.30 3x300m HST
14.40 3x300m DST
14.50 4x160m HML
15.00 4x160m DML
15.10
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Vyhlášení vítězů

Koule HST

