
 



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 krajský přebor) je Ústecký krajský atletický svaz (dále jen  

    ÚKAS),  

c) krajské přebory zajišťuje technicky včetně rozhodčích ÚKAS,  
 
Věkové kategorie  
Muži a ženy      2005 a starší  
Dorost      2006 - 2007 
Starší žáci a starší žákyně    2008 - 2009  
Mladší žáci a mladší žákyně    2010 - 2011  
Elévové (atletická přípravka)    2012 - 2013  
 
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 ústně hlavnímu rozhodčímu do 30 minut po  

    úředním vyhlášení výsledků této disciplíny,  

b) případné odvolání proti rozhodnutí hlavního rozhodčího se podává do 30 minut po rozhodnutí hlavního rozhodčího,  

    písemně doložené vkladem ve výši 500 Kč, a to k jury, která se skládá z technického delegáta, ředitele závodů a hlavního   

    rozhodčího,  

c) protesty vč. odvolání probíhají ve smyslu pravidla 8 Pravidel atletiky,  

d) při zamítnutí odvolání propadá vklad ve prospěch ÚKAS.  

 
Tituly a odměny 
a) vítěz, resp. vítězka každé soutěže získává titul „Přeborník (Přebornice) Ústeckého kraje na rok 2023 a obdrží medaili a  

   diplom,  

b) závodníci, resp. závodnice, kteří se umístí na 2. a 3. místě, obdrží medaili a diplom,  

c) 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 vlastní náklady. 
 
Startovné  
Dle rozhodnutí ÚKAS činí startovné 100,- Kč za přihlášeného závodníka. Startovné mimo soutěž činí 200,- Kč za každou 

přihlášenou disciplínu.  

Starty přihlášené po termínu do 12 hodin následujícího dne po ukončení přihlášek s poplatkem 500 Kč za disciplínu 

technickému delegátovi závodu.  

 

Úhrada startovného 
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, případně ve spolupráci s TD vyřadit přihlášené závodníky, 

d) poplatek za startovné a všechny pokuty jsou příjmy ÚKAS.  

 

 

 

TERMÍNY MISTROVSTVÍ ČR V HALE 

10. 02. - 12. 02. 2023 MČR ve vícebojích  Praha 

18. 02. - 19. 02. 2023 MČR mužů a žen Ostrava 

25. 02. - 26. 02. 2023 MČR dorost + junioři  Ostrava 

04. 03. - 05. 03. 2023 MČR žactva  Praha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HALOVÝ PŘEBOR DOROSTU A STARŠÍHO ŽACTVA ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ROK 2023 

 
Pořadatel  
Ústecký krajský atletický svaz, technické uspořádání vč. rozhodčích  
 
Datum a místo  
Sobota 4. února 2023, Praha – nafukovací hala na Strahově. Začátek v 10:00 hod.  
 
Vedoucí činovníci  
Ředitel závodů:  Veronika Purmanová     Technický delegát: Václav Čermák  
Hlavní rozhodčí: Tomáš Purman 
 
Závodní kancelář  
Bude otevřena v nafukovací hale na Strahově od 8:40 hod.  
 
Přihlášky  
a) podávají atletické oddíly přes www.atletika.cz; otevření přihlášek 25. ledna 2023, uzavření 2. února 2023 ve 23:59 hod.  

    (včetně štafet),  

b) pořadatel má právo přihlášku závodníka, resp. závodnice z výkonnostních důvodů odmítnout a toto rozhodnutí je povinen  

    oddílům oznámit do 3. února 2023 do 16:00 hodin na stránkách ÚKAS http://ukas.hys.cz/,  

c) ve startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat !!!,  

d) přihláška startů po výše uvedeném uzavření přihlášek je možná do 12. hodiny následujícího dne, a to technickému  
    delegátovi závodu a s poplatkem 500 Kč za disciplínu.  
 
Startující  
Startují registrovaní závodníci, kteří byli k účasti na přeborech včas přihlášeni a prezentovali se včas v závodní kanceláři:  
a) členové ÚKAS dorost (roč. 2006 - 2007),  

b) členové ÚKAS starší žactvo (roč. 2008 - 2009),  

c) mimo soutěž nečlenové ÚKAS – bez skoku dalekého.  
d) v případě vysokých počtů budou pořadatelem ve spolupráci s TD první vyřazováni závodníci mimo soutěž a dále na základě 

výkonnosti 

 
Omezení startu  
a) závodníci a závodnice mohou startovat pouze v rozsahu závodění své kategorie (mistrovské a doplňkové disciplíny),  

b) závodníci, resp. závodnice roč. 2008 - 2009 mohou startovat ve dvou individuálních disciplínách a v nich pouze v jednom  

    běhu na tratích 300 m a delších, a štafetě 

c) závodníci a závodnice roč. 2010 a mladší NEMOHOU na přeboru startovat,  

d) závodníci startující mimo soutěž mohou postoupit do finále pouze v případě, že do finále postoupilo méně než 8 (ve  
    sprintech méně než 6) závodníků ÚKAS,  
 
Soutěže  
Dorost:  60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 60 m př., výška, dálka, tyč, trojskok, koule, štafeta 4 x 200 m MIX        

(2 Dci + 2 Dky – pořadí úseků si určuje klub)  
Starší žactvo: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1 500 m, 60 m př., výška, dálka, tyč, koule, štafeta 4 x 200 m zvlášť Žci a Žky 
 
Základní výšky a zvyšování  
Základní výšky určí technický delegát po obdržení přihlášek.  
 
Startovné  
Dle rozhodnutí ÚKAS činí startovné 100,- Kč za přihlášeného závodníka. Startovné mimo soutěž činí 200,- 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 9 m pro soutěž dorostenců i  

    dorostenek.  

d) soutěž o skoku o tyči je pro všechny kategorie  

e) vyhlašování vítězů bude probíhat průběžně, vlevo za vstupem do haly.  
 
Organizační opatření  
a) měření a vážení náčiní prostorách haly od 9:10 do 11:20 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 mimo halu a 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/.  
 
Časový pořad 

KOMISE I. II. III. IV. V. 

10:00 60 m Dci rozběhy Dálka Žci Koule Dky + Žky   

10:20 60 m Dky rozběhy     

10:40 60 m Žci rozběhy     

11:00 60 m Žky rozběhy Dálka Dci    

11:30 60 m př. Dci   Koule Dci Tyč žactvo + dorost  

11:40 60 m př. Žci      

11:50 60 m př. Dky      

12:00 60 m př. Žky  Dálka Dky    

12:10 60 m Dci Finále  Koule Žci   

12:15 60 m Dky Finále     

12:20 60 m Žci Finále     

12:25 60 m Žky Finále     

  

12:45 800 m Dci     

12:50 800 m Žci     

12:55 800 m Dky     

13:00 800 m Žky Dálka Žky  Výška Žci + Dci  

13:10 400 m Dci     

13:30 400 m Dky     

13:50 300 m Žci     

14:20 300 m Žky Trojskok Dky    

15:00 1 500 m Dci + Žci   Výška Žky + Dky  

15:15 1 500 m Dky + Žky     

15:30 200 m Dci Trojskok Dci    

15:50 200 m Dky     

16:10 150 m Žci     

16:30 150 m Žky     

16:45 4 x 200 m MIX dorost     

16:50 4 x 200 m žactvo     

      



HALOVÝ PŘEBOR MUŽŮ A ŽEN ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ROK 2023 

 
Pořadatel  

Ústecký krajský atletický svaz, technické uspořádání vč. rozhodčích  

Datum a místo  

Sobota 11. února 2023, Praha – nafukovací hala na Strahově. Začátek v 10:00 hod. 

Vedoucí činovníci  

Ředitel závodů:  Miroslav Vachuta    Technický delegát: Pavel Duffek 

Hlavní rozhodčí: Alexandra Adlerová 

 

Závodní kancelář  

Bude otevřena v nafukovací hale na Strahově od 8:40 hod.  

 

Přihlášky  

a) podávají atletické oddíly přes www.atletika.cz; otevření přihlášek 1. února 2023, uzavření 9. února 2023 ve 23:59 hod.  

    (včetně štafet),  

b) pořadatel má právo přihlášku závodníka, resp. závodnice z výkonnostních důvodů odmítnout a toto rozhodnutí je povinen  

    oddílům oznámit do 10. února 2023 do 16:00 hodin na internetových stránkách ÚKAS http://ukas.hys.cz/,  

c) ve startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat !!!,  

d) přihláška startů po výše uvedeném uzavření přihlášek je možná do 12. hodiny následujícího dne, a to technickému  

    delegátovi závodu a s poplatkem 500 Kč za disciplínu.  

 

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. 2005 a starší),  

b) členové ÚKAS starší žactvo (roč. 2008 - 2009),  

c) mimo soutěž nečlenové ÚKAS, a to pouze roč. 2005 a starší  

d) v případě vysokých počtů budou pořadatelem ve spolupráci s TD první vyřazováni závodníci mimo soutěž a dále na základě 

výkonnosti 

 

Omezení startu  

a) závodníci a závodnice mohou startovat pouze v rozsahu závodění své kategorie (mistrovské a doplňkové disciplíny),  

b) závodníci, resp. závodnice roč. 2008 - 2009 mohou startovat ve dvou individuálních disciplínách, a v nich pouze v jednom   

    běhu na tratích 400 m a delších,  

c) závodníci ani závodnice roč. 2010 a mladší NEMOHOU na přeboru startovat,  

d) závodníci startující mimo soutěž mohou postoupit do finále pouze v případě, že do finále postoupilo méně než 8 (ve  

    sprintech méně než 6) závodníků ÚKAS,  

 

Soutěže  

Muži: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 60 m př., výška, dálka, trojskok, tyč, koule  

Ženy: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 60 m př., výška, dálka, trojskok, tyč, koule  

Štafeta 4 x 200 m MIX (2 muži + 2 ženy – pořadí úseků si určuje klub)  

 

Vložené závody bez nároku na medaile  

Junioři: 60 m př., koule 6 kg  

 

Základní výšky a zvyšování  
Základní výšky určí technický delegát po obdržení přihlášek.  



Startovné  

Dle rozhodnutí ÚKAS činí startovné 100,- Kč za přihlášeného závodníka. Startovné mimo soutěž činí 200,- 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: - 11 m pro soutěže mužů – 9 m  

    pro soutěže žen  

d) vyhlašování vítězů bude probíhat průběžně vlevo za vstupem do haly.  

 

Organizační opatření  

a) měření a vážení náčiní v prostorách haly 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 mimo halu a  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/. 

 

 Časový pořad  

KOMISE I. II. III. IV. 
10:00  60 m M rozběhy  Dálka Ž  Koule JŘI  Tyč M + Ž  
10:30  60 m Ž rozběhy     

11:05  60 m př. M   Koule Ž  

11:15  60 m př. JŘI  Dálka M    

11:25  60 m př. Ž     

11:35  60 m M finále     

11:40  60 m Ž finále     

11:55     Výška Ž 

12:10  800 m M   Koule M  

12:20  800 m Ž     

12:30  400 m M  Trojskok M    

13:10  400 m Ž    Výška M 

14:00  1 500 m M  Trojskok Ž   

14:15  1 500 m Ž     

14:30  200 m M     

15:00  200 m Ž     

15:30  4 x 200 m MIX     

 
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 16:00 

hod. na internetových stránkách ÚKAS http://ukas.hys.cz/. 

 

http://ukas.hys.cz/


HALOVÝ PŘEBOR MLADŠÍHO ŽACTVA PRO ROK 2023 

 
Pořadatel  
Ústecký krajský atletický svaz, technické uspořádání vč. rozhodčích.  
 
Datum a místo  
Sobota 11. března 2023, Praha – nafukovací hala na Strahově. Začátek v 10:00 hod.  
 
Vedoucí činovníci  
Ředitel závodů:  Milan Rybák    Technický delegát:  Martin Hrdina  
Hlavní rozhodčí: Rudolf Trubač 
 
Závodní kancelář  
Bude otevřena v rohu atletické haly od 8:40 hod. do 9:30 hod. (ukončení prezentace).  
 
Přihlášky  
a) podávají atletické oddíly přes www.atletika.cz; otevření přihlášek 1. března 2023, uzavření 9. března 2023 ve 23:59 hod.  

    (včetně štafet)  

b) pořadatel má právo přihlášku závodníka, resp. závodnice z výkonnostních důvodů odmítnout a toto rozhodnutí je povinen  

    oddílům oznámit do 8. března 2022 do 16.00 hod na internetových stránkách ÚKAS http://ukas.hys.cz/.  

c) ve startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat,  

d) přihláška startů po výše uvedeném uzavření přihlášek je možná do 12.00 hodiny následujícího dne, a to technickému  
    delegátovi závodu a s poplatkem 500 Kč za disciplínu.  
 
Startující  
Závodníci, kteří byli k účasti na přeborech přihlášeni resp. vybráni, a prezentovali se včas v závodní kanceláři, a to členové 
ÚKAS mladší žáci a žákyně (roč. 2010 a 2011),  
 
Omezení startů  
a) závodníci, resp. závodnice roč. 2010–2011 mohou startovat ve dvou individuálních disciplínách, a v nich pouze v jednom  

    běhu na tratích 300 m a delších, a štafetě 

b) závodníci a závodnice roč. 2012 a mladší na přeboru startovat nemohou !!!,  

c) závodníci mimo soutěž nemohou na těchto závodech startovat.  
 
Soutěže  
Mladší žactvo: 60 m, 150 m, 300m,  800 m, 1 500 m, 60 m př., výška, dálka, koule, štafeta 4 x 200 m (zvlášť ml. žci a ml. 
žky)   
 
Základní výšky a zvyšování  
Základní výšky určí technický delegát po obdržení přihlášek.  
 
Startovné  
Dle rozhodnutí ÚKAS činí startovné 100,- Kč za přihlášeného závodníka.  
 
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) ve skoku dalekém je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště 3 metry !!!,  

d) ve skoku dalekém všech kategorií budou mít účastníci pouze tři pokusy,  

e) v soutěžích ve vrhu koulí se bude závodit pouze s náčiním dodaným technickým pořadatelem.  



 
Organizační opatření  
g) šatny jsou k dispozici v budově vedle haly, skříňky nikoliv, věci si vezměte s sebou do haly,  

h) sportovní obuv na přezutí pro vstup do haly povinná, kontrola u vchodu nikoho nepustí,  

i) rozcvičování mimo halu a  na vymezeném prostoru rovinky,  

j) k rozcvičování nesmí závodníci používat posilovací nářadí a stroje umístěné v hale,  

k) parkování aut i autobusů na ploše před nafukovací halou.  

  
Další informace  
Více informací v halové brožuře na webu http://ukas.hys.cz/.  
 
Časový pořad  

Komise   I. II. III. 

10:00  60 m R Hml Dálka Dml  Koule Hml  

10:30               60 m R Dml   

11:00               60 m př. F Hml   

11:15               60 m př. F Dml   

11:20    Koule Dml 

11:30               60 m F Hml   

11:35               60 m F Dml   

12:05               800 m Hml Výška Dml   

12:20               800 m Dml Dálka Hml  

12.35 300m Hml   

13.05 300m Dml   

13:35              150 m H ml   

14:00              150 m Dml Výška Hml   

14:30              1 500 m Hml   

14:45              1 500 m Dml   

14:55              4 x 200 m Hml   

15:10              4 x 200 m Dml    

 
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 16:00 

hod. na internetových stránkách ÚKAS http://ukas.hys.cz/. 
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HALOVÝ PŘEBOR ELÉVSTVA (starších přípravek) PRO ROK 2023 

 
Pořadatel  
Ústecký krajský atletický svaz, technické uspořádání vč. rozhodčích ÚKAS.  
 
Datum a místo  
Datum bude upřesněno na základě dohody s jednotlivými organizátory (Děčín, Teplice, Most)   a pořadatelem ÚKAS.  
 
Děčín - okresy DC, UL, LT  
(ASK Děčín, SKAPD Děčín, USK Provod, AC Ústí, ASK Lovosice, TJ Sokol Roudnice)  
 
Teplice - okresy TP, LN  
(AK Bílina, AC Teplice, AK Slovan Duchcov, AK Krupka, ASK ELNA Počerady, AK Louny, Sporťáci Žatec, AK Žatec)  
 
Most - okresy MO, CV  
(AK Most, Atletika Litvínov, TJ VTŽ Chomutov, TJ Klášterec n. Ohří, ATLETIKA Kadaň, AO TJ Baník Meziboří)  
 
Startující  
Závodníci ročníků 2012–2013, mohou závodit i neregistrovaní. 
 
Omezení startů  
Závodníci a závodnice ročníku 2014 a mladší NEMOHOU na přeboru startovat!!! 
 
Soutěže  
Běh na 30 m letmo, skok snožmo z místa, autový hod medicinbalem 1 kg, trojboj (viz předešlé disciplíny). 
 
Startovné  
Dle rozhodnutí ÚKAS činí startovné 50,- Kč za přihlášeného závodníka  
 
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 organizační opatření budou v propozicích, které nejpozději 14 dnů před pořádáním akce 

vydají jednotlivý organizátoři ve spolupráci s pořadatelem. 

 

 


