
ATLETIKA 
Ředitel soutěží: Fritschová Petra 
 
I. Obecná ustanovení 
1. Datum soutěží: 3. května 2022 
2. Místo soutěží: sportovní areál VUT Brno pod Palackého vrchem. 
3. Popis atletického stadionu: dráha je osmiproudová, s umělým povrchem, taktéž rozběžiště 

mají umělý povrch. Je možné použít tretry s krátkými hřeby. 
4. Hlavní činovníci soutěží – ředitel: Petra Fritschová 

                                           Supervize: Hana Válková 
                                           Ostatní budou doplněni po datu ukončení přihlášek.                                              

5. Podmínky účasti: jeden závodník může startovat maximálně ve dvou technických 
disciplínách a jedné štafetě nebo v jedné technické a dvou štafetách. Závodník se účastní 
kvalifikace, která ho opravňuje v účasti ve finále.   

4.   Závodník musí mít v přihlášce uvedenou disciplínu, zařazení do úrovně A nebo B  
      a nejlepší výkon v současnosti. - v první přihlášce není, máme to vyžadovat? 
5.   Při registraci či prezentaci NELZE provést výměnu závodníků. 
6. Závodí se v kategoriích MUŽI-ŽENY. Závodníci budou při kvalifikacích rozděleni do 

skupin dle zaregistrovaných (nahlášených) výkonů, do finálových skupin dle výkonů 
v kvalifikacích. Prvním kritériem je výkon, dalším kritériem věková skupina. 

7. Pořadatel upozorňuje na pravidlo čestného soutěžení (diference mezi výkonem 
v kvalifikaci-finále) a na pravidlo „posledního prohlášení trenéra“. V případě porušení 
tohoto pravidla bude závodník hodnocen jako „účastník“ bez nároku na pořadí ve finále. 

8. Závodník je povinen nosit startovní číslo. 
9. Protesty proti nedodržování pravidel soutěže je možné podávat do 15 min. od zveřejnění 

výsledků na informační tabuli. Protest je nutné podat v závodní kanceláři na příslušném 
formuláři se vkladem 50,- Kč. V případě zamítnutí protestu vklad propadá. 

10. V průběhu soutěží není povolen přístup na plochu žádným doprovázejícím osobám. 
Závodník musí zvládat disciplínu samostatně. Rozcvičování pouze mimo hlavní stadion 
na vymezené ploše.  

11. Na dráze a rozběžištích je povoleno používat tretry jen s krátkými hřeby. 
12. V případě krajně nepříznivého počasí si pořadatel vymezuje právo úpravy časového 

rozvrhu.  
 
II. Technická ustanovení 
 
1. Soutěží se podle mezinárodních atletických pravidel IAAF a doplňků pravidel SOI. 
2. Vypsané disciplíny (shodné pro kategorie muži i ženy): 

SKUPINA A – začátečníci: 
Soutěže na dráze: 50 m běh, 50 m chůze 
Soutěže v poli: skok do dálky z místa, hod kriketovým míčkem 150 g 
 
SKUPINA B – pokročilí: 
Soutěže na dráze: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m 
Skoky: skok do dálky s rozběhem 
Hody a vrhy: mini-oštěp 
Štafety: 4x60 m, 4x100 m, 4x200 m, královská 100 – 200 – 400 – 800 (koedukované, 
složené z různých klubů) 

 
3.   Disciplína bude zařazena do programu pouze v případě, že budou přihlášeni nejméně 3  
      závodníci.  V případě nezařazení disciplíny bude pořadatel kluby neprodleně informovat,  
      včetně náhradního řešení.  



4. V případě, že ke startu nastoupí méně než 3 závodníci, pořadatel si vyhrazuje právo 
sloučit věkově či výkonnostně příbuzné kategorie v souladu s pravidly SOI, že finálovou 
skupinu tvoří nejméně 3, nejvíce 6 závodníků. 

5. Počet členů výpravy zatím není omezen. 
6. Sestavu (nikoliv novou přihlášku) finálových štafet je možné upřesnit do 10 hod. u 

prezentačního stolku v den závodů 3. 5. 2022. Štafeta nemusí být složena ze členů 
jednoho klubu. Jsou povoleny štafety koedukované, soutěží se vždy podle pravidla SOI – 
aktuální výkon.  

7. Jedná se o závody typu OPEN – neprobíhá přihlašování pomocí registračního. 
K přihlášení je nutné využít přiloženou přihlášku.  

8. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový pořad po centrální registraci či v případě 
nepříznivého počasí.  

9. Prezentace připravených (rozcvičených) závodníků je nejdříve 15 min., nejpozději 5 
min. před startem dané disciplíny ve vymezeném prostoru.  

10. Závodníci bez startovního čísla nebudou akceptováni u prezence, a tudíž připuštěni ke 
startu. 

11. Po ukončení kvalifikací jsou závodníci shromážděni v určeném prostoru, odkud si je 
trenéři nebo pověřený kustod odvedou. Po ukončení finálových soutěží jsou sportovci 
odvedeni nejdříve k ceremoniálu vyhlašování a potom shromážděni v určeném prostoru, 
odkud si je trenéři odvedou. 

 
III. Úpravy pravidel 
1. Ve všech atletických disciplínách proběhnou kvalifikace a finále dle vypsaného časového 

pořadu.  
2. Soutěží se dle platných pravidel IAAF s následnými vymezeními pravidel atletiky SOI a 

ČHSO.  
3. Běh na 50 m a hod míčkem je přístupný závodníkům s kombinovanými vadami, kteří 

užívají vozík, a to v případě nejméně 3 účastníků (II.3 a 4). 
4. Běžecké disciplíny do 400 m včetně jsou startovány z nízkého startu. Závodník má 

možnost použít startovní bloky, není podmínkou. Polovysoký start je povolen. 
5. Losování do drah i na sektory provádí komise závodní kanceláře. Pořadí zápisu je 

pořadím drah od mantinelu či pořadím na sektoru. 
6. Při soutěžích na sektorech má závodník 3 pokusy, které absolvuje ve vylosovaném pořadí 

dle zápisu. Tři neúspěšné pokusy v kvalifikaci opravňují závodníka k postupu do finále 
v případě využití pravidla „posledního prohlášení trenéra“. 

7. Pravidlo čestného soutěžení vymezuje diference: v disciplínách úrovně A 20 %, v úrovni 
B 15 %. 

8. Podle počtu závodníků mohou soutěže v poli probíhat na sektorech A a B.  
9. U skoku do dálky se délka skoku měří zásadně od břevna. Závodníkům s výkonem 

v kvalifikaci do 250 cm bude břevno posunuto blíže k doskočišti.   
10. Ve snaze redukovat diskvalifikace z důvodu platného pravidla “čestného soutěžení“ 
      sportovci L (nízké) úrovně NEMOHOU PŘESAHOVAT úroveň následujících  
      disciplín. V případě, že v kvalifikaci přesáhnou danou hranici, budou automaticky    
      zařazeni do finále v odpovídající disciplíně úrovně B – pokročilí. 
 
 
                                           Ženy                           Muži              
50 m běh                            12.00 s                        11.00 s 
50 m chůze                         20.00 s                        18.00 s 
Hod míčkem (150 g)          20.00 m                      24.00 m 
Dálka z místa                      1.20 m                        1.40 m 


