Ústecký krajský atletický svaz

Halové soutěže
2019

ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Základní ustanovení
a) závodí se podle Pravidel atletiky 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 staršího a mladšího žactva technicky včetně rozhodčích zajišťuje LIAZ Jablonec.
d) krajské přebory mužů a žen technicky včetně rozhodčích zajišťuje ÚKAS
Věkové kategorie
Muži a ženy
Nar. 2003 a dříve
Starší žáci a starší žákyně
2004 - 2005
Mladší žáci a mladší žákyně
2006 - 2007
Technická ustanovení
a) závodníci i závodnice musí startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. kraťasy) 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 nebo reprezentační kombinéza.
Protesty a odvolání
a) 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).
b) 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, doložené vkladem ve výši 500 Kč, a to
jury, která se skládá z technického delegáta, ředitele závodů a hlavního rozhodčího.
c) při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch ÚKAS.
Tituly a odměny
Vítěz, resp. vítězka každé soutěže získává titul „Přeborník (Přebornice) Ústeckého kraje na rok 2019“ 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 3 závodníci.
Hospodářské zabezpečení - úhrady
Závodníci a závodnice startují na náklady mateřského oddílu nebo na náklady svoje.
Startovné
Dle rozhodnutí ÚKAS činí startovné 50,- Kč za přihlášeného závodníka. Startovné mimo soutěž činí 100,- Kč za
každou přihlášenou disciplínu.
Startovné úhrada
a) převodem na účet – pouze kluby ÚKAS, na účet ÚKAS u GE Moneta Bank, č.ú. 156 802 296/0600,
b) hotově na místě, kde bude vystaven doklad o zaplacení.
Závěrečná ustanovení
a) případné změny a doplňky těchto společných ustanovení může provádět jen soutěžní komise ÚKAS (SK),
b) upřesnění těchto společných ustanovení je uvedeno v rozpisech jednotlivých přeborů,
c) pořadatel má právo upravit podle počtu prezentovaných závodníků a závodnic časový pořad přeborů v hale tak,
aby byl zajištěn hladký průběh závodů,
d) poplatek za startovné a všechny pokuty jsou příjmy ÚKAS.

HALOVÝ PŘEBOR MUŽŮ A ŽEN ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ROK 2019
Pořadatel
Ústecký krajský atletický svaz, technické uspořádání vč. rozhodčích ÚKAS.
Datum a místo
Neděle 27. ledna 2019, Praha – nafukovací hala na Strahově. Začátek v 10:00 hod.
Vedoucí činovníci
Ředitel závodů
Josef Mairich
Technický delegát
Petr Flanderka
Hlavní rozhodčí
Rudolf Trubač
Hlasatel
Miroslav Vachuta
Závodní kancelář
Bude otevřena v nafukovací hale na Strahově od 8:40 hod. do 9:30 hod. (ukončení prezentace).
Přihlášky
a) podávají atletické oddíly přes webové stránky ČAS www.atletika.cz. Otevření přihlášek 21. ledna 2019, uzavření
25. ledna 2019 ve 20:00 hod.,
b) pořadatel má právo přihlášku závodníka, resp. závodnice z výkonnostních důvodů odmítnout a toto rozhodnutí je
povinen oddílům oznámit do 26. ledna 2019 do 17:00 hodin na internetových stránkách ÚKAS
http://ukas.hys.cz/.
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. 2003 a starší),
b) členové ÚKAS starší žactvo (roč. 2004 a 2005), a to pouze v případě dobré výkonnosti,
c) mimo soutěž nečlenové ÚKAS, a to pouze roč. 2003 a starší.
Omezení startu
a) závodníci a závodnice mohou startovat pouze v rozsahu závodění své kategorie (mistrovské a doplňkové
disciplíny,
b) závodníci, resp. závodnice roč. 2004–2005 mohou startovat ve dvou individuálních disciplínách a v nich pouze v
jednom běhu na tratích 400 m a delších,
c) závodníci ani závodnice nar. 2006 a mladší nemohou na přeboru startovat,
d) startující mimo soutěž nemají nárok na postup do finále v žádné disciplíně.
Soutěže
Muži
Ženy

60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, trojskok, tyč, koule
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 6 kg
– Dorostenci: 60 m př., koule 5 kg

–

Dorostenky:

60 m př., koule 3 kg

Základní výšky
Základní výšky určí technický delegát po obdržení přihlášek.
Startovné
Dle rozhodnutí ÚKAS činí startovné 50,- Kč za přihlášeného závodníka. Startovné mimo soutěž činí 100,- Kč za
každou přihlášenou disciplínu.
Startovné úhrada
a) převodem na účet – pouze kluby ÚKAS, na účet ÚKAS u GE Moneta Bank, č.ú. 156 802 296/0600,
b) hotově na místě, kde bude vystaven doklad o zaplacení.
Technická ustanovení
a) v soutěžích na 60 m postupuje do finále pouze 6 nejlepších podle časů,
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:
- 11m pro soutěže mužů
9m pro soutěže žen
d) vyhlašování vítězů bude probíhat průběžně vlevo za vstupem do haly.

Organizační opatření
a) měření a vážení náčiní v závodní kanceláři od 9:10 do 12:20 hod.,
b) šatny jsou k dispozici v budově vedle haly, skříňky nikoliv, věci si vezměte s sebou do haly,
c) sportovní obuv na přezutí pro vstup do haly povinná, kontrola u vchodu nikoho nepustí,
d) rozcvičování do 12:00 hod. na oválu, od 12:00 hod. na vymezeném prostoru rovinky,
e) k rozcvičování nesmí závodníci používat posilovací nářadí a stroje umístěné v hale,
f) parkování aut i autobusů na ploše před nafukovací halou.
Další informace
Více informací v halové brožuře na webu http://ukas.hys.cz/.
HALOVÝ PŘEBOR MUŽŮ A ŽEN ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ROK 2019

PŘEDBĚŽNÝ časový pořad
I.

Komise:

10:00

60m M rozběhy

10:35

60m Ž rozběhy

11:10

60m př. M

11:20

60m př. JŘI

11:25

60m př. DCI

11:35

60m př. Ž

11:45

60m př. DKY

11:55

60m M finále

12:00

60m Ž finále

12:05

Vyhlášení

II.

III.

Dálka Ž

12:40

800m Ž

12:50

200m M

13:40

200m Ž

14:30

1500m M

14:45

1500m Ž

14:55

400m M

15:25

400m Ž

15:50

Vyhlášení

Koule DCI

Tyč M

Dálka M
Koule Ž

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

800m M

V.

Koule DKY

12:10
12:30

IV.

Koule M

Trojskok M

Tyč Ž
Koule JŘI

Trojskok Ž

Výška M

Zbývající disciplíny

Medaile a diplomy těch, kteří se vyhlášení nezúčastní, budou k dispozici v závodní kanceláři.
Časový pořad může pořadatel upravit podle počtu přihlášených. Jeho změna musí být vyvěšena den před závodem
do 17:00 hod. na internetových stránkách ÚKAS http://ukas.hys.cz/.

HALOVÝ PŘEBOR STARŠÍHO A MLADŠÍHO ŽACTVA ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ROK 2019
Pořadatel
Ústecký krajský atletický svaz, technické uspořádání vč. rozhodčích LIAZ Jablonec.
Datum a místo
Sobota 9. února 2019, Jablonec nad Nisou – atletická hala na Střelnici – začátek v 10:30 hod.
Vedoucí činovníci
Ředitel závodů
Hlavní rozhodčí

Dušan Molitoris
Božena Šulcová

Technický delegát
Hlasatel

Pavel Duffek
…………….

Závodní kancelář
Bude otevřena v přístavbě atletické haly od 9:10 hod. do 10:00 hod. (ukončení prezentace).
Přihlášky
a) podávají atletické oddíly přes webové stránky ČAS www.atletika.cz. Otevření přihlášek 3. února 2019, uzavření 7.
února 2019 ve 20:00 hod.,
b) štafety se přihlašují na místě při prezentaci formou kartičky s uvedením jmen,
c) pořadatel má právo přihlášku závodníka resp. závodnice z výkonnostních důvodů odmítnout a toto rozhodnutí je
povinen oddílům oznámit do 8. února 2019 do 17.00 hod na internetových stránkách ÚKAS http://ukas.hys.cz/.
d) ve startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat.
Startující
Závodníci, kteří byli k účasti na přeborech přihlášeni, resp. vybráni, a prezentovali se včas v závodní kanceláři:
a) členové ÚKAS starší žáci a žákyně (roč. 2004 a 2005), mladší žáci a žákyně (roč. 2006 až 2007),
b) nečlenové ÚKAS (starty mimo soutěž) pouze roč. 2004 a 2005.
Omezení startů
a) závodníci, resp. závodnice mohou startovat pouze v jednom běhu na 300 m a delším,
b) starší žactvo (členové ÚKAS) může startovat max. ve dvou disciplínách vyjma štafety s tím, že starty nad rámec dvou
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 dvou startů, a to v disciplínách podle rozhodnutí
technického delegáta.
c) mladší žactvo může startovat max. ve dvou disciplínách vyjma štafety,
d) mladší žactvo nesmí startovat v kategorii staršího žactva, start povolen pouze ve štafetách (max. 2 závodníci),
e) závodníci a závodnice nar. v r. 2008 a mladší na přeboru startovat nemohou!!!
f) startující mimo soutěž mohou postoupit do finále pouze v případě, že do finále postoupilo méně než 8 závodníků
ÚKAS ve smyslu odst. b), ve sprintech by v tom případě byli nasazeni do krajních drah.
Soutěže
Starší žactvo: 60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 60m př., výška, dálka, tyč, koule, štafeta 4x150m,
Mladší žactvo: 60m, 150m, 800m, 1500m, 60m př., výška, dálka, koule, štafeta 4x150m.
Základní výšky a zvyšování
Základní výšky určí technický delegát po obdržení přihlášek.
Startovné
Dle rozhodnutí ÚKAS činí startovné 50,- Kč za přihlášeného závodníka. Startovné mimo soutěž činí 100,- Kč za každou
přihlášenou disciplínu.
Startovné úhrada
a) převodem na účet – pouze kluby ÚKAS, na účet ÚKAS u GE Moneta Bank, č.ú. 156 802 296/0600,
b) hotově na místě, kde bude vystaven doklad o zaplacení.
Technická ustanovení
a) v soutěžích na 60m postupuje do finále pouze 8 nejlepších podle časů,
b) překážkové běhy i ostatní běhy se běží na čas rovnou jako finále,
c) ve skoku dalekém je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště 3 metry!!!
d) v soutěžích ve vrhu koulí se bude závodit pouze s náčiním dodaným technickým pořadatelem.

Organizační opatření
a) šatny jsou k dispozici v hale, 1. poschodí ženy, 2. poschodí muži,
b) cenné věci nenechávejte v šatně, je však možné půjčit si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50,- Kč na zámek
skříňky, po vrácení zámku bude záloha vrácena,
c) pro rozcvičování je možné využít sportovní areál v Srnčím dole a přilehlé prostory stadionu Střelnice,
d) prezentace hned po příjezdu v závodní kanceláři (výpravy i jednotlivci),
e) prezentace před disciplínou: běhy 5 minut před zahájením u startéra, disciplíny v poli 15 minut před zahájením u
vrchníka disciplíny (skok o tyči 30 minut).
Další informace
Více informací v halové brožuře na webu http://ukas.hys.cz/.

HALOVÝ PŘEBOR STARŠÍHO A MLADŠÍHO ŽACTVA ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ROK 2019

PŘEDBĚŽNÝ časový pořad
Komise 
10:30
10:35
10:40
10:45
10:55
11:00
11:15
11:30
11:50
11:55
12:00
12:05
12:20
12:25
12:30
12:35
12:45
13:00
13:15
13:40
14:05
14:25
14:45
14:55
15:05
15:15
15:25
15:35

I.
60m př. HST
60m př. DST
60m př. HML
60m př. DML
60m R HST
60m R HML
60m R DST
60m R DML
800m HST
800m HML
800m DST
800m DML
60m F HST
60m F HML
60m F DST
60m F DML
300m HST
300m DST
150m HML
150m HML
150m HST
150m DST
1500m HST+HML
1500m DST+DML
4x150m HST
4x150m HML
4x150m DST
4x150m DML

II.
dálka HML

III.
výška DML

IV.
koule HST

koule DST
dálka HST

výška DST

koule HML

koule DML

dálka DML

výška HML

dálka DST

výška HST

tyč HST+DST

Medaile a diplomy těch, kteří se vyhlášení nezúčastní, budou k dispozici v závodní kanceláři.
Časový pořad může pořadatel upravit podle počtu přihlášených. Jeho změna musí být vyvěšena den před závodem do
17:00 hod. na internetových stránkách ÚKAS http://ukas.hys.cz/.

