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ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Základní ustanovení
a) závodí se podle Pravidel atletiky 2014 a ustanovení této brožury,
b) pořadatelem všech halových přeborů Ústeckého kraje (dále jen přebor) je Ústecký krajský atletický
svaz (dále jen ÚKAS),
c) krajské přebory organizačně zajišťuje ÚKAS (dále jen pořadatel), rozhodčí zajišťují kluby v ÚKAS
sdružené.
Věkové kategorie
Muži a ženy OPEN
Nar. 2000 a dříve
Starší žáci a starší žákyně
2001 - 2002
Mladší žáci a mladší žákyně
2003 - 2004
Přihlášky
Podávají atletické oddíly přes webové stránky ČAS - www.atletika.cz.
Ve startovních listinách se bude v den závodu pouze škrtat, nikoliv dopisovat.
Startující
Startují závodníci a závodnice příslušné věkové kategorie příp. mladší, uvedení v rozpisech jednotlivých
přeborů, a to v rozsahu závodění své věkové kategorie, kteří byli k účasti na přeborech přihlášeni resp.
vybráni a prezentovali se v závodní kanceláři v časech, uvedených u rozpisů příslušných přeborů.
Rozsahem závodění se rozumí mistrovské a doplňkové disciplíny.
Omezení startu
a) závodníci resp. závodnice nar. 1999 - 2004 mohou na přeborech v jednom dni startovat pouze v
jednom běhu na 800 m a delším,
b) závodníci resp. závodnice nar. 2005 a mladší na přeborech startovat nemohou!!!
Technická ustanovení
a) závodníci resp. závodnice musí 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.
Protesty a odvolání
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu disciplíny musí být podány hlavnímu rozhodčímu do 30 minut
po úředním vyhlášení výsledků této disciplíny (pravidlo 146 odst. 2 Pravidel atletiky 2014).
Případné odvolání proti rozhodnutí hlavního rozhodčího se podává do 30 minut po rozhodnutí hlavního
rozhodčího, písemně, podle pravidla 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky 2014, 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 (Přebornice) Ústeckého kraje na rok 2016“ a
obdrží medaili a diplom.
Závodníci resp. závodnice, kteří se umístí na 2. a 3. místě, obdrží medaili a diplom.
K udělení přebornického titulu je třeba, aby v disciplíně a kategorii startovali nejméně 2 závodníci.
Hospodářské zabezpečení - úhrady
Závodníci a závodnice startují na náklady mateřského oddílu nebo na náklady svoje.
Organizační opatření
a) šatny jsou k dispozici v budově vedle haly, skříňky nikoliv, věci si vezměte sebou do haly,
b) sportovní obuv na přezutí pro vstup do haly povinná, kontrola u vchodu nikoho nepustí,
c) rozcvičování zásadně mimo prostor haly bez ohledu na počasí, po rozcvičení přezout,
d) k rozcvičování nesmí závodníci používat posilovací nářadí a stroje umístěné v hale,
e) parkování aut i autobusů na ploše před nafukovací halou.
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Závěrečná ustanovení
a) případné změny a doplňky těchto společných ustanovení může provádět jen soutěžní komise ÚKAS
(STK),
b) upřesnění těchto společných ustanovení je uvedeno v rozpisech jednotlivých přeborů,
c) pořadatel jednotlivých přeborů musí vydat pokyny upřesňující některá ustanovení rozpisů obsažených
v této brožuře a tyto pokyny včas zaslat atletickým oddílům,
d) pořadatel má právo upravit podle počtu prezentovaných závodníků a závodnic časový pořad přeborů v
hale tak, aby byl zajištěn hladký průběh závodů,
e) za každý nenastoupený start závodníka resp. závodnice zaplatí mateřský oddíl peněžitou pokutu ve
výši 100 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) poplatek za startovné a všechny pokuty jsou příjmy ÚKAS.
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HALOVÝ PŘEBOR MUŽŮ A ŽEN ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ROK 2016
Pořadatel
Ústecký krajský atletický svaz.
Datum a místo
Sobota 30. ledna 2016, Praha - nafukovací hala na Strahově – 10.00 h.
Vedoucí činovníci
Technický delegát
Petr Flanderka
Ředitel závodů
Josef Mairich
Hlavní rozhodčí
Václav Janouch
Závodní kancelář
Bude otevřena v neděli 30. ledna 2016 od 8.30 hod. do 9.20 hod. (ukončení prezentace) v hale na
Strahově.
Přihlášky
a) podávají atletické oddíly přes webové stránky ČAS www.atletika.cz. Otevření přihlášek 22. ledna
2016, uzavření 28. ledna 2016 ve 24.00 hod.,
b) pořadatel má právo přihlášku závodníka resp. závodnice z výkonnostních důvodů odmítnout a toto
rozhodnutí je povinen oddílům oznámit do 29. ledna 2016 do 17.00 hod.,
c) ve startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat!!!
Startující
Startují registrovaní závodníci, kteří byli k účasti na přeborech včas přihlášeni a prezentovali se včas v
závodní kanceláři:
a) členové ÚKAS muži a ženy (roč. 2002 a starší),
b) mimo soutěž nečlenové ÚKAS, a to pouze roč. 2000 a starší.
Startovné
Dle rozhodnutí ÚKAS činí startovné 50,- Kč za přihlášeného závodníka. Startovné pro nečleny ÚKAS
(start mimo soutěž) činí 100 Kč za disciplínu.
Soutěže
Muži
60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, trojskok, tyč, koule
Ženy
60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, trojskok, tyč, koule
Vložené závody bez nároku na medaile:
Junioři
60 m př., koule - pouze pro uvedenou kategorii
Dorostenci 60 m př., koule - pouze pro uvedenou kategorii
Dorostenky 60 m př., koule - pouze pro uvedenou kategorii
Omezení startu
Závodníci resp. závodnice nar. 2003 a mladší nemohou na přeboru startovat. Závodníci 2001 a 2002
mohou startovat pouze v případě dobré výkonnosti.
Základní výšky
Základní výšky určí technický delegát po obdržení přihlášek.
Technická ustanovení
a) v soutěžích na 60 m postupuje do finále pouze 6 nejlepších závodníků podle dosažených časů,
b) startující z jiných krajů nemají nárok na postup do finále v žádné disciplíně,
c) překážkové běhy i ostatní běhy se běží na čas rovnou jako finále,
d) v trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na:
- 11 m pro soutěže mužů
- 9 m pro soutěže žen
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Zajištění rozhodčích a organizátorů
Rozhodčí:
běhy - AK Bílina, dálka - AK Litvínov, trojskok - ASK Děčín, tyč - USK
PROVOD výška - ASK Lovosice, koule - AK Most
Rozhlas:
AK Bílina
Medaile a diplomy: AK Bílina (předají zástupci ÚKAS)
Závodní kancelář: AK Bílina, AK Litvínov
Kamera:
AK Litvínov
Litvínov, Most a Děčín si sebou přivezou pásmo.
Halový přebor ÚKAS dospělých - sobota 30. ledna 2016

PŘEDBĚŽNÝ časový pořad
I.

komise:

10.00

60m MUŽI rozběhy

10.25

60m ŽENY rozběhy

10.45

60m př. MUŽI

10.55

60m př. JUNIOŘI

11.05

60m př. DCI

11.10

60m př. ŽENY

11.15

60m př. DKY

11.25

60m MUŽI finále

11.35

60m ŽENY finále

11.50

Vyhlášení

II.

III.

Dálka Ž

IV.

V.

Koule DCI

Tyč M

Koule DKY

Dálka M
Koule Ž

60m a 60m př.M+Ž, dálka M+Ž, koule Ž, tyč Ž

12.00

Výška Ž

12.15

800m MUŽI

12.35

800m ŽENY

12.55

200m MUŽI

13.25

200m ŽENY

13.50

1500m MUŽI

14.05

1500m ŽENY

14.20

400m MUŽI

14.45

400m ŽENY

15.05

Vyhlášení

Koule M

Tyč Ž

Trojskok M
Výška M
Trojskok Ž

Koule JŘI

Zbývající disciplíny

Medaile a diplomy těch, kteří se vyhlášení nezúčastní, budou k dispozici v závodní kanceláři.
Časový pořad může pořadatel upravit podle počtu přihlášených.
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HALOVÝ PŘEBOR STARŠÍHO A MLADŠÍHO ŽACTVA ÚSTECKÉHO KRAJE
PRO ROK 2016
Pořadatel
Ústecký krajský atletický svaz
Datum a místo
Sobota 6. února 2016, Praha - nafukovací hala na Strahově. – 9.15 h
Vedoucí činovníci
Technický delegát
Ředitel závodů
Hlavní rozhodčí

Petr Flanderka
Josef Mairich
Václav Janouch

Závodní kancelář
Bude otevřena v nafukovací hale na Strahově v sobotu 6. února 2016 od 8.05 hod. do 8.40 hod. (ukončení
prezentace).
Přihlášky
a) podávají atletické oddíly přes webové stránky ČAS www.atletika.cz. Otevření přihlášek 29. ledna 2016,
uzavření 4. února 2016 ve 24.00 hod.,
b) pořadatel má právo přihlášku závodníka resp. závodnice z výkonnostních důvodů odmítnout a toto
rozhodnutí je povinen oddílům oznámit do 5. února 2016 do 17.00 hod.,
c) ve startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat.
Startující
Startují závodníci kteří byli k účasti na přeborech přihlášeni resp. vybráni, a prezentovali se včas v závodní
kanceláři:
1. Členové ÚKAS:
a) starší žáci a žákyně (roč. 2001 a 2002), mladší žáci a žákyně (roč. 2003 až 2004),
b) závodníci resp. závodnice nar. 2005 a mladší nemohou na přeboru startovat,
c) mladší žactvo nesmí startovat v kategorii staršího žactva.
2. Nečlenové ÚKAS, a to pouze roč. 2001 a 2002.
Omezení startu
a) závodníci resp. závodnice mohou startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším,
b) mladší žactvo může startovat max. ve třech disciplínách,
c) starší žactvo může startovat max. ve třech disciplínách s tím, že starty nad rámec tří disciplín jsou startem
mimo soutěž, přičemž tyto musí být označeny v přihlášce; nesplnění tohoto označení v přihlášce bude mít
za následek zrušení startů závodníka nad limit tří startů, a to v disciplínách podle rozhodnutí technického
delegáta.
Startovné
a) dle rozhodnutí ÚKAS činí startovné 50,- Kč za přihlášeného závodníka,
b) všechny starty mimo soutěž vč. členů ÚKAS 100,- Kč za disciplínu.
Soutěže
Starší žactvo 60 m, 150m, 300m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule
Mladší žactvo 60 m, 150m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, koule
Základní výšky a zvyšování
Základní výšky určí technický delegát po obdržení přihlášek.
Technická ustanovení
a) v soutěžích na 60 m postupuje do finále pouze 6 nejlepších závodníků podle dosažených časů,
b) všechny ostatní běhy se běží na čas rovnou jako finále,
c) odrazové prkno pro skok daleký je ve vzdálenosti 3 m – POZOR !!!!!!!,
d) startující z jiných krajů nemají nárok na postup do finále v žádné disciplíně.
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Zajištění rozhodčích a organizátorů:
Rozhodčí:
běhy - AK Bílina, dálka - AC Ústí, výška - Elna Počerady, koule - VTŽ Chomutov,
tyč – USK PROVOD Ústí n. L.
Rozhlas:
AK Bílina
Medaile a diplomy: AK Bílina (předají zástupci ÚKAS)
Závodní kancelář:
AK Bílina, AK Litvínov
Kamera:
AK Litvínov
AC Ústí a Chomutov si sebou přivezou pásmo.

Halový přebor ÚKAS staršího a mladšího žactva - sobota 6. února 2016

PŘEDBĚŽNÝ časový pořad
Komise:
9.15
9.30
9.55
10.15
10.40
10.50
11.00
11.10
11.20
11.25
11.30
11.35
11.50
12.10
12.15
12.30
12.45
12.55
13.10
13.20
13.40
13.50
14.00
14.10
14.25
14.40
15.00
15.15
15.45

I.
60m HST – rozběhy
60m HML – rozběhy
60m DST – rozběhy
60m DML - rozběhy
60m př. HST
60m př. DST
60m př. HML
60m př. DML
60m HST - finále
60m HML - finále
60m DST - finále
60m DML - finále
Vyhlášení
300m HST
300m DST
1500m HST
1500m HML
1500m DST
1500m DML
800m HST
800m HML
800m DST
800m DML
150m HST
150m HML
150m DST
150m DML
Vyhlášení

II.

III.

Dálka DML

IV.
Koule HML

Tyč

Koule DST
Dálka HST

60m a 60 př. vše, dálka DML + HST, koule HML, koule DST, tyč HST, tyč DST
Koule DML
Dálka DST
Výška HST+HML

Dálka HML

Výška DST+DML

Koule HST

Zbývající disciplíny

Medaile a diplomy těch, kteří se nezúčastní vyhlášení, budou k dispozici v závodní kanceláři.
Časový pořad může pořadatel upravit podle počtu přihlášených.
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