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TERMÍNOVÁ  LISTINA  2023 
 

BŘEZEN 

18.  1. kolo KPD mladšího žactva - přespolní běh + KP  AC Pardubice          

25.  M ČR v chůzi na 35 km     Dudince 

 

DUBEN 

1.  M ČR v přespolním běhu dorostu, st. a ml. žactva  Jablonné nad Orlicí               

2.  1. kolo chůze 1. a 2. ligu mužů a žen na 10000 a 5000 m Rumburk    

15.  M ČR v půlmaratónu mužů a žen     KPA Pardubice 

  M ČR v chůzi na 20 km mužů a žen    Olomouc 

  M ČR veteránů v krosu     Veselý vrch 

  1. kolo chůze pro extraligu 20 km    Olomouc    

22.  2. kolo chůze pro extraligu, 1. a 2. ligu mužů a žen  Praha   

29.  M ČR mužů, žen, juniorů a juniorek na 10000 m  Žilina     

29. - 30. Svitavské víceboje      Svitavy 

30.  Svitavský stýpl (žactvo a dorost)    Svitavy 

duben  Okresní kola štafetového poháru 

 

KVĚTEN 

6.  1. kolo společného KPD juniorstva a dorostu                      Nové Město nad Metují 

7.     M ČR v maratonu mužů a žen    Praha 

8.  1. kolo KPD žactva      Chrudim 

10.  2. kolo KPD mladšího žactva          skupina A ŠAK Pardubice      

     1. kolo KPD přípravek - přespolní běh  skupina C Žamberk                           

13.    M ČR v běhu do vrchu mužů, žen, juniorů, juniorek Hodkovice- Ještěd         

14.  1. kolo 2. ligy mužů a žen skupina C               Ústí nad Orlicí                 

     1. kolo společného KPD mužů a žen    Hradec Králové     

17.  2. kolo KPD mladšího žactva          skupina B Litomyšl           

     1. kolo KPD přípravek - přespolní běh skupina A AC Pardubice     

18.  1. kolo KPD přípravek - přespolní běh skupina B Vysoké Mýto                  

19. - 20. KPJ víceboje žactva a mladšího žactva   Chrudim 

23.  Krajské kolo Poháru rozhlasu    Svitavy   

  Memoriál Ludvíka Daňka     Turnov 

24.  2. kolo KPD přípravek - hravé         skupina A ŠAK Pardubice                      

skupina B Vysoké Mýto 

     skupina C Jablonné nad Orlicí               

25.  Republikové finále štafetového poháru   Benešov 

27.      1. kolo extraligy mužů a žen     Ostrava 

     2. kolo 2. ligy mužů a žen skupina C    Nové Město nad Metují                   

31.  3. kolo KPD mladšího žactva - štafetové  skupina A Vysoké Mýto           

        skupina B Svitavy          

květen  Krajské kolo Štafetového poháru     

  Okresní kola Poháru rozhlasu      

         

ČERVEN     

2. - 4.   M ČR ve vícebojích všech kategorií                                  Přerov         

4.  2. kolo KPD žactva              Chrudim                       

5.  Memoriál Josefa Odložila     Praha 

6.      Pardubický mítink      Hvězda Pardubice 

  Mistrovství světa v horských bězích    Innsbruck 
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7.     3. kolo KPD přípravek           skupina A Hvězda Pardubice                            

        skupina B Litomyšl       

        skupina C Svitavy          

  Republikové finále Poháru rozhlasu    Svitavy 

  Ústecké memoriály na 800 m a 3000 m   Ústí nad Orlicí 

10.  2. kolo společného KPD juniorstva a dorostu     Hvězda Pardubice 

11.  KPJ žactva a mladšího žactva    Ústí nad Orlicí 

13.  Kladno hází a Kladenské memoriály    Kladno 

14.  4. kolo KPD mladšího žactva   skupina A Hvězda Pardubice                      

        skupina B Ústí nad Orlicí 

17.  Brněnská laťka      Brno 

  M ČR veteránů na 10 km na silnici    Třebíč 

17. - 18. M ČR juniorů a dorostu     Dukla Praha           

18.  3. kolo KPD žactva          Svitavy 

21.  Pražská tyčka       Praha 

     náhradní termín pro KPD mladšího žactva a přípravky 

24.  3. kolo I. ligy mužů a žen skupina B    Hvězda Pardubice 

25.   2. kolo společného KPD mužů a žen    Ústí nad Orlicí                         

       KPJ přípravek              Vysoké Mýto             

    Mezikrajové utkání staršího žactva    Olomouc 

27.        Zlatá tretra       Ostrava 

26. 6. - 9. 7. Evropské veteránské hry     Tampere 

 

ČERVENEC 

1. - 2.  M ČR mužů a žen do 22 let     Ostrava                 

6. - 9.  ME veteránů v běhu do vrchu a trailu   Adelboden               

11.  VC města       Tábor 

13. - 14. ME do 22 let       Espoo (Finsko) 

15.  VC        Nové Město nad Metují 

25. - 29. Evropský olympijský festival mládeže   Maribor          

27.  M ČR veteránů v půlmaratonu    Praha 

29. - 30.          M ČR mužů a žen na dráze                             Tábor    

 

SRPEN 

5.  Velká cena       Litomyšl 

7. - 8.  ME juniorů       Jeruzalém 

8.  Rieter mítink       Ústí nad Orlicí 

19.    4. kolo 2. ligy mužů a žen skupina C    Jičín                

  M ČR veteránů v běhu do vrchu    Bystřice pod Hostýnem 

19. - 27.   Mistrovství světa      Budapest 

26.    3. kolo společného KPD juniorstva a dorostu     Litomyšl          

27.  53. ročník Pardubické desítky      Hvězda Pardubice 

 

ZÁŘÍ 

2.  Baráž o postup do 1. ligy     ?  

     M ČR veteránů na dráze     Olomouc 

3.  4. kolo KPD žactva      Ústí nad Orlicí 

    M ČR družstev mužů a žen                      Hodonín               

9.  M Čech družstev juniorů a juniorek    ?                

     M Čech družstev dorostenců a dorostenek   ?                          

  M Čech družstev žáků a žákyň     ? 
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10.  3. kolo společného KPD mužů a žen a KP Open PA kraje Svitavy              

  M ČR veteránů v maratonu     Ostrava 

13.  5. kolo KPD mladšího žactva          skupina A Chrudim        

        skupina B Litomyšl                        

16. - 17.   M ČR žáků a žákyň      Břeclav                   

  MS veteránů v horském běhu     Madeira 

20.  4. kolo KPD přípravek      skupina A ŠAK Pardubice 

        skupina B Chrudim         

        skupina C Ústí nad Orlicí 

23.  M ČR družstev juniorů a juniorek    ? 

        M ČR družstev dorostenců a dorostenek   ?             

      Mezistátní utkání žáků a žákyň             ?     

     Finále KPD mladšího žactva           Svitavy         

24.  M ČR v silničním běhu mužů, žen, juniorů, juniorek Běchovice 

27.  Veřejné závody ve sprinterských vícebojích všech kategorií  Ústí nad Orlicí 

28.  Baráž o postup do 2. ligy mužů a žen   ? 

   Mezikrajové utkání mladšího žactva    Trutnov     

30.  M ČR družstev žáků a žákyň     ?  

30.9.-1.10.     KP ve vícebojích mužů a žen - Ústecký desetiboj        Ústí nad Orlicí  

září  Okresní kola Středoškolského atletického poháru 

   

ŘÍJEN 

1.  Finále KPD přípravek            Vysoké Mýto      

7.  Slatiňanská hodinovka     Slatiňany 

říjen  Krajské kolo Středoškolského atletického poháru 

 

LISTOPAD 

25.  M ČR v přespolním běhu všech kategorií   Dříteč                   

 

PROSINEC 

?   Republikové finále Středoškolského poháru   ?       
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SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
 

KRAJSKÝCH PŘEBORŮ DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH A MLÁDEŽE 

PRO ROK 2023 
 

Článek 1 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Pro krajské soutěže družstev dospělých a mládeže platí tento soutěžní řád, který doplňuje, upřesňuje 

a upravuje platný soutěžní řád družstev uvedený v brožuře Atletické soutěže 2023. 

 

Článek 2 

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ 

a) Soutěže řídí sportovní komise kraje (dále jen SK) prostřednictvím řídících pracovníků (dále jen  

    ŘP), kteří odpovídají za organizaci, přímé řízení a průběh jednotlivých soutěží.  

b) Odměna pro ŘP je při splnění všech povinností stanovena na 3000,-Kč pro soutěže dospělých,  

    juniorů, dorostu, žactva a finále mladšího žactva, 2000,-Kč pro soutěže mladšího žactva a 1000,- 

    Kč pro soutěže přípravek. 

c) Odměny pro ŘP vyplácí Krajský atletický svaz (dále jen KAS) po skončení všech soutěží.               

 

Článek 3 

SYSTÉM SOUTĚŽÍ 

a) Soutěže dospělých jsou dlouhodobé a pořadí soutěže v uplynulém ročníku je rozhodující pro  

    zařazení do stupně soutěže následujícího ročníku. 

b) Soutěže mládeže jsou jednoroční a končí jednorázovým mistrovstvím České republiky  

    v kategoriích juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň. 

c) Všechny soutěže probíhají formou víceutkání za účasti všech družstev zařazených do skupin. 

 

Článek 4 

ORGANIZACE SOUTĚŽÍ 

Krajské soutěže družstev jsou organizovány v těchto kategoriích: 

a) společný KP družstev mužů     ročník 2003 a starší 

b) společný KP družstev žen     ročník 2003 a starší 

c) společný KP družstev juniorů     ročník 2004 - 2005 

d) společný KP družstev juniorek    ročník 2004 - 2005 

e) společný KP družstev dorostenců    ročník 2006 - 2007 

f) společný KP družstev dorostenek    ročník 2006 - 2007 

g) samostatný KP družstev žáků     ročník 2008 - 2009 

h) samostatný KP družstev žákyň    ročník 2008 - 2009  

i) samostatný KP družstev mladších žáků    ročník 2010 - 2011 

j) samostatný KP družstev mladších žákyň    ročník 2010 - 2011 

k) samostatný KP družstev přípravek žáků             ročník 2012 a mladší 

l) samostatný KP družstev přípravek žákyň     ročník 2012 a mladší 

 

Článek 5 

ÚHRADA 

a) Družstva startují na náklady svých oddílů, resp. klubů (dále jen oddíly).  

b) Pořadatel kola hradí náklady spojené s pořadatelstvím, zúčastněná družstva jsou povinna uhradit  

    poplatek za spoluúčast na kole ve výši: 

    2000,-Kč ve společném KP mužů a žen, společném KP juniorů a dorostu a v KP žactva. 

    1500,-Kč v klasickém kole v KP mladšího žactva.     

      800,-Kč ve štafetovém kole mladšího žactva.    
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      250,-Kč v kole přespolního běhu mladšího žactva a přípravek, za každého dalšího závodníka  

  nad počet pět dalších 50,-Kč. 

     100,-Kč za každého závodníka v ostatních kolech KP přípravek 

c) Poplatek za všechny soutěže je splatný bezhotovostně na účet KAS nejpozději do 30. 5. 2023.  

    Poplatek za přespolní běh u kategorie mladšího žactva a všechna kola přípravek se platí na místě  

    pořadateli v den konaní závodu. 

d) KAS vyplatí pořadatelům jednotlivých kol před začátkem soutěže 80% z vybraných poplatků. 

    V případě splnění všech povinností a s přihlédnutím k celkové kvalitě jednotlivých kol může  

    KAS vyplatit až zbývajících 20%  vybraných poplatků. Tento nenárokový bonus bude vyplacen  

    až po skončení celé soutěže. 

 

Článek 6 

PODMÍNKY ÚČASTI 

a) Soutěže se zúčastňuje družstvo, které si účast řádně vybojovalo a bylo včas přihlášeno. Pokuta za 

pozdě zaslanou přihlášku činí 1000,-Kč na účet KAS.  

b) Případné odhlášení družstva je možné nejpozději do 30. 3. 2023 na: eva.hublova@seznam.cz. 

 Po tomto termínu platí oddíl poplatek v plné výši dle článku 5, odstavec b)                          

c) Zařazování družstev do skupin provádí SK i se zřetelem na ekonomickou výhodnost. 

d) Převod závodníka z nižšího do vyššího družstva téhož oddílu nebo naopak je možný kdykoliv po 

vybojování 1. kola vyššího družstva. 

  Z vyššího do nižšího družstva téhož oddílu lze převést jen závodníka, který za vyšší družstvo  

    nebodoval v individuálních disciplínách. 

  V průběhu soutěžního ročníku však může být závodník převeden nejvýše jednou. 

 

Článek 7 

SOUPISKY 

a) V krajských soutěžích se soupisky nepředkládají. Při pochybnosti o totožnosti závodníka se 

závodník prokazuje občanským průkazem, mladší 15 let pak jiným dokladem.  

b) Ke startu jsou oprávněni závodníci na základě registrace ČAS.  

c) Při přeřazení závodníka dle ustanovení čl. 6 písm. e) musí oddíl tuto skutečnost písemně sdělit 

ŘP soutěže, ve které závodník dosud startoval.  

d) Pokud má oddíly v soutěži více družstev, startují jednotlivá družstva ve skupinách na pevné 

soupisky, ve finále potom může být družstvo složené ze všech družstev. 

 

Článek 8 

STARTUJÍ 

a) Závodníci a závodnice pouze v rozsahu závodění své věkové kategorie. Rozsah závodění je určen  

    mistrovskými a doplňkovými disciplínami. Při startu za níže uvedená družstva mohou nastoupit: 

za družstvo mužů 

junioři  - ve všech vypsaných disciplínách 

dorostenci - ve všech vypsaných disciplínách, kromě 110 m př. 

žáci  - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, výška, tyč, dálka, trojskok 

ml. žáci - nemohou startovat 

za družstvo juniorů 

dorostenci - ve všech vypsaných disciplínách 

žáci  - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, výška, tyč, dálka, trojskok 

ml. žáci - nemohou startovat 

za družstvo dorostenců 

žáci  - ve všech vypsaných disciplínách 

ml. žáci - nemohou startovat 

za družstvo žáků 

ml. žáci - ve všech vypsaných disciplínách 

mailto:eva.hublova@seznam.cz
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za družstvo žen 

 juniorky - ve všech vypsaných disciplínách 

 dorostenky - ve všech vypsaných disciplínách 

 žákyně  - ve všech vypsaných disciplínách kromě 100 m př., koule a kladiva 

za družstvo juniorek 

dorostenky - ve všech vypsaných disciplínách 

žákyně - ve všech vypsaných disciplínách kromě 100 m př., koule a kladiva 

ml. žákyně - nemohou startovat 

za družstvo dorostenek 

žákyně  - ve všech vypsaných disciplínách 

ml. žákyně - nemohou startovat 

za družstvo žákyň  

ml. žákyně - ve všech vypsaných disciplínách 

Přípravka může startovat pouze v kategorii mladšího žactva.                             

b) Závodníci jsou povinni startovat v oddílovém dresu. Při nastoupení v jiném dresu nemusí  

    závodníkovi startér nebo vrchník disciplíny start povolit. 

c) Za družstvo může v jednom kole nastoupit maximálně 6 závodníků, kteří nejsou v soutěžícím  

    oddílu registrováni dle Registračního řádu a mají povoleno hostování, počítaje v to i nejvýše 2  

    cizince registrované v soutěžícím oddílu.  

d) V soutěžích žactva mohou startovat pouze 3 hostující. 

e) Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva  

    zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže  

    ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají oddíly. 

 

Článek 9 

POVINNOSTI POŘADATELE 

a) Zajistit včas organizačně a technicky uspořádání utkání. 

b) Zajistit dostatečný počet kvalifikovaných rozhodčích a proplatit jim odměnu dle směrnic ČAS. 

c) Zajistit zdravotní službu, která je schopná provést základní ošetření zraněného závodníka a 

v případě potřeby zajistit jeho převoz do nejbližšího zdravotnického zařízení. 

d) Po skončení kola předat na místě ŘP doklady o utkání včetně originálů zápisů. 

e) Dodat startovní čísla k běhům. 

f) Proplatit hlavnímu rozhodčímu odměnu dle sazebníku ČAS.   

g) Zveřejnit rozpis závodu 14 dní předem v kalendáři na webu ČAS.                         

h) Zajistit stánek s jednoduchým občerstvením, minimálně s nápoji. 

ch) Zajistit plně automatickou časomíru a větroměr pro skoky pro KP mužů, juniorů, dorostu,  

      žactva a mladšího žactva. V případě nesplnění této povinnosti bude pořadateli krácena odměna   

      za pořádání o 50%. Krácení odměny při případném výpadku časomíry v průběhu závodu se  

      bude řešit individuálně. 

i) Vytyčit sektory pro trenéry u jednotlivých disciplín. 

j) Zajistit dostatečný počet laviček u technických disciplín a vystavení reklamních bannerů KAS.   

k) Zveřejnit výsledky závodu v kalendáři na webu ČAS nejpozději do druhého dne.                                             

 

Článek 10 

ROZHODČÍ 

Komise rozhodčích jednotlivých krajů deleguje hlavního rozhodčího na jednotlivá utkání všech 

soutěží družstev. Ostatní rozhodčí zajistí jednotliví pořadatelé. 
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Článek 11 

PŘÍSTUP NA HŘIŠTĚ 

a) Právo vstupu na plochu během utkání mají pouze závodníci, jejichž soutěž probíhá, ŘP, rozhodčí  

    a činovníci závodů.  

b) O možnostech vstupu dalších osob na plochu rozhoduje ředitel soutěže.  

c) Ostatním, včetně vedoucích družstev, není přístup na plochu povolen. Výjimkou jsou soutěže  

    přípravek a mladšího žactva, kde je vstup na závodní plochu umožněn pouze určeným a  

    označeným osobám (např. rozlišovací dres) po dohodě vedoucího družstva s ředitelem závodu. 

Při neoprávněném vstupu na závodní plochu následuje: 

- žlutá karta - napomenutí 

- červená karta a pokuta 1000,- Kč pro odpovědné družstvo. 

 

Článek 12 

PŘELOŽENÍ UTKÁNÍ 

a) Utkání lze přeložit v případě neregulérního stavu hřiště (rozhoduje hlavní rozhodčí) nebo 

v důsledku zásahu vyšší moci. 

b) Při nedokončeném utkání se v náhradním termínu uskuteční pouze neprovedené disciplíny, 

přičemž zůstává v platnosti přihláška na příslušné kolo. 

c) O termínu přeloženého, resp. nedokončeného kola rozhoduje ŘP po konzultaci s vedoucími 

družstev. Pokud nedojde k dohodě, určí termín SK po konzultaci s ŘP. 

d) Přeložit některou disciplínu na jiné místo lze jen výjimečně, a to v případě, kdy hrozí 

nedokončení utkání. Rozhodnutí o tom přísluší jury. 

 

Článek 13 

PŘIHLÁŠKA KE KOLU 

a) Přihláška ke kolu se podává zásadně přes webové stránky ČAS ve všech kategoriích.  

b) Uzávěrka přihlášek pro všechny krajské soutěže je 2 dny před termínem závodu do 20:00 hodin. 

c) Závodník může být přihlášen jen k takovému počtu individuálních soutěží, ve kterém může  

    startovat podle ustanovení čl. 17 písm. c) a d) a při dodržení ustanovení čl. 17 písm. e). 

d) Oddíl může přihlásit v každém kole nejvýše dva závodníky nad maximální počet, který může  

    v jednom kole startovat dle čl. 17 písm. a) s tím, že při prezenci musí počet upravit na maximální  

    možný počet startujících. Porušení tohoto ustanovení se trestá odečtením jednoho hlavního bodu  

    za každého navíc přihlášeného a neškrtnutého závodníka. 

e) Při zahájení technické porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele dva výtisky přihlášky k  

    provedení škrtů závodníků, kteří ke kolu nenastoupí. Vedoucí družstev odevzdají oba opravené  

    výtisky přihlášky ŘP, který je parafuje, jeden výtisk předá závodní kanceláři a jeden výtisk vrátí  

    vedoucímu družstva. Předání opraveného výtisku přihlášky ŘP se považuje za uskutečněný start  

    se všemi důsledky.  

f) V případě pozdního příjezdu družstva k utkání způsobené vyšší mocí je ŘP povinen, je-li to  

    technicky možné, přijmout přihlášky k disciplínám, které dosud nezačaly. 

g) Za pozdní zaslání přihlášky družstva uhradí oddíl pořadateli pokutu 5000,-Kč, při nepřihlášení   

    jednotlivce pak 300,- za disciplínu. 

h) Přihlášky štafet a případné požadavky na start závodníka mimo soutěž se podávají ŘP na  

    kartičkách a pořadatel je oprávněn vybírat 200,- Kč za start mimo soutěž v soutěžích dospělých,  

    juniorů a dorostu a 100,- Kč v soutěžích žactva. 

 

Článek 14 

ZAČÁTEK UTKÁNÍ 

Začátek všech soutěží utkání je stanoven na 10:00 hodin (technická porada v 9:00 hodin). Jiný 

začátek utkání může ŘP stanovit po dohodě se všemi účastníky skupiny. Z technických důvodů 

může být začátek některých disciplín předsunut maximálně o půl hodiny. Tuto skutečnost musí 

uvést pořadatel předem ve svém zpravodaji. 
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Článek 15 

BODOVÁNÍ 

a) V jednotlivých disciplínách se za umístění udělují pomocné body. 

Ve všech soutěžích kromě přípravky a přespolního běhu mladšího žactva bodují závodníci na 1.-

10. místě: 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bod. 

Pořadí závodníků v bězích, ve kterých se uskuteční rozběhy a finále, se určí tak, že body za 1. - 

6. místo získávají závodníci finále A (na čtyřdráze 1. - 4. místo), body za 7. - 10. místo závodníci 

finále B (na čtyřdráze 5. - 8. místo), na čtyřdráze pak ještě závodníci finále C (9. - 10. místo). 

V ostatních bězích včetně štafet se pořadí závodníků stanoví dle dosažených časů ze všech běhů. 

b) Při diskvalifikaci závodníka, nenastoupení do finále nebo při vzdání ve finále se pořadí 

neposunuje. 

c) Plichty na bodovaných místech, jejichž řešení dle pravidel atletiky by si vyžádalo prodloužení 

závodu (rozeskakování ve výšce a tyči, dodatečný pokus při shodnosti výkonů u ostatních 

soutěží v poli, opakovaný závod běžců se stejným časem v různých bězích), se neřeší. Pomocné 

body se dělí aritmetickým průměrem mezi závodníky, kteří jsou v plichtě. 

d) Celkový počet pomocných bodů je rozhodující pro přidělení hlavních bodů. 

Plichta družstev v pomocných bodech v kole se řeší tak, že o pořadí rozhoduje větší počet 

získaných prvních, příp. druhých, resp. dalších míst. 

e) Hlavní body se přidělují v opačném pořadí dle počtu družstev zařazených do skupiny, nikoliv 

podle počtu družstev, který ke kolu skutečně nastoupí. Hlavní body se nedělí. 

f) Družstvo tvoří nejméně 3 skutečně nastoupivší závodníci. Nastoupí-li menší počet závodníků, 

získané pomocné body se započítají, družstvu se však nepřidělí žádný hlavní bod. 

g) Družstvo, které nezískalo v kole žádný pomocný bod, nemůže získat ani žádný hlavní bod. 

 

Článek 16 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

a) Zařazení závodníků do běhů a rozběhů i určení jejich startovního pořadí v technických 

disciplínách provádí ŘP. Jeho rozhodnutí je konečné. 

b) Závody v hladkých bězích delších než 100 m, v bězích překážkových a ve štafetách se uskuteční 

přímo jako finále (běhy na čas). ŘP rozdělí závodníky dle výkonnosti do finálových běhů A, B, 

atd. Konečné pořadí se stanoví dle dosažených časů ze všech běhů. Při dosažení stejných časů 

v různých bězích na čas se body dělí.  

c) Při závodech v hladkých bězích na 60 m a 100 m se postup do finále řeší dle pravidel atletiky. 

Ve finále A a B startuje maximálně 6 závodníků. Finálové běhy se uskuteční vždy v pořadí A, B, 

příp. C. 

d) Odpadnou-li plánované rozběhy, uskuteční se finále vždy v čase rozběhů. 

e) Pokud je k disciplíně přihlášen jen jeden závodník, disciplína se neuskuteční. ŘP je povinen tuto 

skutečnost ihned oznámit všem vedoucím družstev a to ještě před zahájením na technické 

poradě. Je povinen přijmout případně další přihlášku na tuto disciplínu, a to i v případě změny 

sestavy. Nepřihlásí-li se žádný další závodník, může oddíl přehlásit přihlášeného závodníka na 

jinou další disciplínu, pokud je tam místo. 

f) Pokud je jasné, že po rozbězích zbude pro finále B jen jediný závodník, finále B se nekoná, ale 

závodník získává pomocné body, jako kdyby závod běžel. Toto ustanovení platí i v případě 

prezentace jednoho závodníka k finále B. 

g) Základní výšky a zvyšování ve výšce a v tyči určí ŘP dle výkonnosti pro každé kolo zvlášť  

 

Článek 17 

OMEZENÍ STARTŮ 

a) Maximální počet startujících v jednom kole za družstvo je uveden v rozpisech jednotlivých 

soutěží. Minimální počet musí být tři závodníci (závodnice). 

b) Počet přihlášených v jednotlivých disciplínách není omezen. Družstvo nemá povinnost obsadit 

každou disciplínu. Při vysokém počtu přihlášených k disciplíně má však ŘP právo vyřadit 
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závodníky s nejslabšími výkony, přičemž musí být dodržen minimální počet 18 závodníků 

v disciplíně. Toto vyřazení musí ihned oznámit vedoucímu družstva a pouze tento závodník 

může být přehlášen na jinou disciplínu, pokud je tam místo. 

c) Muži, ženy, junioři a juniorky mohou v jednom kole startovat nejvýše ve 3 individuálních 

disciplínách a štafetě. 

Dorostenci a dorostenky mohou startovat v jednom kole nejvýše ve 3 disciplínách. 

Starší žáci a žákyně mohou startovat v kategoriích dospělých, juniorů a dorostu nejvýše ve 2 

disciplínách, v soutěžích staršího žactva nejvýše ve 3 disciplínách. 

Mladší žáci a žákyně mohou startovat v jednom kole nejvýše ve 3 disciplínách. 

Štafeta se počítá jako disciplína. 

d) Závodníci kategorií dospělých mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích   

    3000 m a delších, junioři pouze v jednom závodě na tratích 1500 m a delších, dorostenci pouze  

    v jednom závodě na tratích 800 m a delších a žáci a mladší žáci pouze v jednom individuálním  

    závodě na tratích 300 m a delších. 

e) Závodník kategorií mládeže může startovat v soutěžích KAS maximálně za dvě družstva mládeže  

    a jedno družstvo dospělých, pokud se nekonají ve stejný den. V soutěžích ČAS není start za dvě  

    družstva mládeže povolen. 

 

Článek 18 

PROVINĚNÍ A TRESTY 

a) Družstvo, jehož vinou dojde k neuskutečnění utkání, se trestá odečtením dvou hlavních bodů a 

pokutou do výše 1000,- Kč. Tento pořadatel je navíc povinen uhradit soupeřům, ŘP a hlavnímu 

rozhodčímu, kteří se k utkání dostaví všechny prokázané výdaje. 

b)  Družstvo, jehož vinou dojde k neuskutečnění disciplíny a tím i k nedokončení utkání, se trestá 

odečtením jednoho hlavního bodu a pokutou do výše 500,- Kč. ŘP stanoví náhradní termín 

konání této disciplíny na náklady tohoto pořadatele. 

c) Družstvo, které se k utkání nedostaví, není klasifikováno a trestá se odečtením jednoho hlavního  

    bodu. V kategoriích mladšího žactva a přípravek se nedostavení bude řešit individuálně. 

d) Při vystoupení družstva ze soutěže se nemění bodové zisky ostatních družstev v předchozích 

kolech.  

e) Neoprávněný start závodníků se trestá ztrátou všech pomocných bodů jimi získaných (včetně 

štafety) a navíc odečtením jednoho hlavního bodu za každého neoprávněně startujícího 

závodníka, a to z upraveného pořadí. Každý neoprávněný start se posuzuje a trestá zvlášť. 

    Neoprávněným startem se rozumí: 

▪ porušení ustanovení čl. 17 písm. c), d), e), 

▪ porušení ustanovení čl. 8 překročením povoleného počtu startujících hostujících závodníků 

▪ start mimo rozsah závodění své věkové skupiny 

▪ porušení pravidla o dopingu 

▪ start závodníka, který má zastavenou činnost 

▪ start závodníka nevyškrtnutého ze soupisky, ač startoval za družstvo ve vyšší či nižší soutěži 

▪ start závodníka dopsaného na startovní listinu (zápis) kýmkoliv jiným než ŘP 

d) Zjistí-li se neoprávněný start závodníka po rozběhu, provede se diskvalifikace a do finále 

postoupí další závodník. Při zjištění neoprávněného startu v průběhu technické disciplíny se 

závodník ihned vylučuje. Zároveň se uplatní ustanovení dle čl. 18 písm. c). 

e) Družstvo, za které nastoupí více než povolený počet závodníků (rozhodující je počet 

odevzdaných kartiček, sestava z PC), se trestá odečtením pomocných bodů nejlepšího závodníka, 

a to za každého navíc startujícího závodníka. 

Dle upraveného bodového součtu pomocných bodů se za každého závodníka, startujícího nad 

povolený počet, odečítá jeden hlavní bod. 

f) Družstvu, za které nastoupí méně jak 3 závodníci, se pomocné body započítávají, nepřidělí se mu 

však žádný hlavní bod. 
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g) Porušení pravidla o dopingu se trestá odečtením všech pomocných bodů získaných provinivším 

se závodníkem a navíc odečtením jednoho hlavního bodu z upraveného pořadí, a to ve všech 

kolech uskutečněných po datu zastavení činnosti. Bodové zisky ostatních družstev se nemění. 

h) V jednorázových soutěžích, kdy se hlavní body neudělují, se místo jednoho hlavního bodu 

odečítá deset pomocných bodů při uplatnění ustanovení čl. 18 písm. c) a e). 

 

Článek 19 

PROTESTY, ODVOLÁNÍ, NÁMITKY 

a) Při podávání námitek se postupuje dle pravidel atletiky. Případné odvolání proti rozhodnutí  

    vrchníka disciplíny podává písemně vedoucí družstva hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500,-Kč. 

b) Odvolání řeší jury ve složení ŘP, hlavní rozhodčí a ředitel závodů, která vydá písemné  

    rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch krajského svazu dle příslušnosti  

    pořádajícího oddílu. 

c) Rozhodnutí o protestech a odvoláních musí být uvedena ve výsledcích utkání. 

d) Námitky proti rozhodnutí ŘP se podávají písemně do 7 dnů po zveřejnění jeho rozhodnutí ve  

    zpravodaji. Podávají je odpovědní činovníci oddílu doporučeně na jeho adresu. Tyto námitky se  

    nedokládají žádným vkladem. Pokud ŘP námitkám nevyhoví, je povinen je do 5 dnů po jejich  

    obdržení postoupit u KPD mužů, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek předsedům SK obou  

    krajů, u ostatních soutěží příslušnému předsedovi SK, jejichž rozhodnutí je konečné. 

 

Článek 20 

ZPRAVODAJE ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ 

Po každém kole a po skončení soutěže vydá ŘP do 10 dnů zpravodaj s tabulkou soutěže. 

ŘP jsou povinni zasílat zpravodaje všem zúčastněným družstvům a dále na adresy předsedů SK (při 

KPD mužů, juniorů a dorostu u ostatních soutěží pouze svému KAS). 

 

 

Článek 21 

TITULY A ODMĚNY 

a) V soutěžích žactva a mladšího žactva obdrží družstva na 1. - 3. místě krajského přeboru medaile  

    a diplomy v počtu 20 kusů pro družstvo, u přípravky v počtu 8 kusů pro družstvo.  V ostatních  

    soutěžích obdrží družstva na 1. - 3. místě diplom. 

b) Medaile a diplomy obdrží pořadatel posledního kola nebo finále. 

c) Za uspořádání medailového ceremoniálu a předání diplomů a medailí odpovídá ŘP. 

 

Článek 22 

POSTUPY A SESTUPY 

- vítěz společného KPD mužů a žen za PA kraj postupuje do baráže o II. ligu pro rok 2023 

- v KP juniorů a juniorek postupují první dvě družstva PA kraje na mistrovství Čech družstev.                     

- v KP dorostenců a dorostenek postupují první dvě družstva PA kraje na mistrovství Čech družstev 

- v KP žáků a žákyň postupují první dvě družstva na mistrovství Čech družstev 
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USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ KRAJSKÉ PŘEBORY 

DRUŽSTEV 
 

SPOLEČNÝ  KRAJSKÝ  PŘEBOR  DRUŽSTEV  MUŽŮ  A  ŽEN 
 

Řídí:       Svatomír Svatoň  svaton@centrum.cz   773 959 548 

                                                                               

1. kolo  14. 5. 2023    Sokol Hradec Králové                  

muži:  Pavel Rytíř   pavelrytir@volny.cz    603 252 853 

ženy:  Eliška Plašilová  elisinka28@gmail.com   724 703 655 

  HR: Karel Ettler   k.ettler@seznam.cz   724 689 651 

 

2. kolo  25. 6. 2023    Jiskra Ústí nad Orlicí                  

nemá družstvo                                    

  HR: Lukáš Razým  lukaraz@seznam.cz    737 579 929 

 

3. kolo  10. 9. 2023     Svitavy   KP OPEN                               

muži:  Radka Průšová                      prusova.radka23@gmail.com   604 466 880 

ženy:  dtto                  

  HR: Radomír Skalický radomir.skalicky@centrum.cz  737 053 014                               

 

Bez pořadatelství 

AK Iscarex Česká Třebová 

muži:  Filip Záveský       zavesky.fil@gmail.com   739 930 546 

 

SK Dobruška 

muži:  Petr Čáp   cap.petr@skaut.cz    705 103 663 

ženy:  Adam Ovčarik  adammo.ovcarik@gmail.com  739 840 916           

 

AK Slovan Moravská Třebová 

muži:  Jiří Janků                  jirijanků@gmail.com   737 524 154 

 

BK Náchod       

muži:  Kamil Krunka                   bknachod@seznam.cz  721 876 513 

ženy:  Markéta Zeisková  zeiskovam@seznam.cz  608 626 836  
 

Atletika Polička 

muži:  Ondřej Klimeš                       ondra.klimes@email.cz          723 533 714 

ženy:  Kristýna Klimešová  safarkristyna@centrum.cz   605 336 233 

 

Sportovní kluby Slatiňany 

muži:  Zdeněk Jirásek  atletika.slati@centrum.cz  737 776 866 

 

SK Týniště nad Orlicí  

muži:  Petr Jaroměřský   Petr.Jaromersky@seznam.cz  603 834 626  

 

Maratonstav Úpice 

muži:  František Pechek                  f.pechek@seznam.cz   606 715 583 
ženy:  Karel Šklíba        maratonstav@maratonstav.cz  602 152 296       
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Disciplíny: 

V každém kole: 400 m, 800 m, 1500 m muži, 110 m př., 400 m př. výška, tyč, dálka, trojskok,  

koule, disk, kladivo, oštěp 

 

Střídání:       1. kolo: 100 m, 3000 m, 4x100 m  ženy 100 m, 1500 m, 4x100 m 

          2. kolo: 200 m, 5000 m, 4x400 m   200 m, 5000 m, 4x400 m 

                     3. kolo: 100 m, 10000 m, 4x100 m   100 m, 3000 m, 4x100 m 

 

Maximální počet závodníků:  muži 24  ženy 20 

 

Postup: vítězné družstvo v kategorii mužů i žen PA kraje postupuje do baráže o II. ligu 
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SPOLEČNÝ  KRAJSKÝ  PŘEBOR   

DRUŽSTEV  JUNIORŮ A  JUNIOREK 
 

Řídí:  Eva Studničková  evastudnickova@seznam.cz   732 839 419 

           

1. kolo  6. 5. 2023    SK Nové Město nad Metují 

  HR: Věra Šnajdrová  vera.snajdrova@centrum.cz   736 764 888 
 
2. kolo  10. 6. 2023     Hvězda Pardubice       

Junioři:       Jan Touš        honzik.tous@seznam.cz  720 135 035 

Juniorky:    dtto 

 HR: Luděk Skalický agroatelier@volny.cz   602 185 575 
 

3. kolo  26. 8. 2023     Jiskra Litomyšl      

Juniorky:    Jan Kubíček   jan.kubicek@skm-lit.cz   777 249 816 

 HR: Ivo Macháček  sportim@email.cz   608 080 040 

 

Bez pořadatelství 

SK Dobruška 

Junioři:       Adam Ovčarik  adammo.ovcarik@gmail.com  739 840 916           

Juniorky:    dtto 
  
Sokol Hradec Králové 

Junioři:       Vítězslav Perun  vipersport@seznam.cz  777 013 100 

Juniorky:    Petr Tropp                  petr.tropp@volny.cz   606 635 495 
 

AC Pardubice        

Junioři:       Pavel Baar              ac-pardubice@seznam.cz   732 438 811 

Juniorky:    dtto       
 
Lokomotiva Trutnov 

Junioři:      Jakub Červený     kubacerveny5@gmail.com   728 531 811 

Juniorky:     Matěj Červený  matej.cerveny@gmail.com  722 408 127 
 
Jiskra Ústí nad Orlicí 

Juniorky:     Tomáš Procházka  tomski.prochazka@seznam.cz 604 225 747 
 
 

Disciplíny: 

V každém kole: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 (100) m př., 400 m př., výška, tyč,  

dálka, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp 

Střídání:        1. kolo: 3000 m př. junioři a juniorky, 4x100 m                                   

        2. kolo:  5000 m junioři, 3000 m juniorky, 4x400 m                                               

    3. kolo: 3000 m junioři a juniorky, 4x100 m                                                        

 

Základní výšky ve výšce a tyči stanoví řídící pracovník podle výkonnosti přihlášených.              

Odrazové prkno v trojskoku je stanoveno 11 m pro juniory a 9 m pro juniorky. 

 

Maximální počty závodníků a závodnic: junioři    24 

juniorky   24 

 

Postup: První dvě družstva juniorů a juniorek PA kraje postupují na mistrovství Čech. 

Vedoucí družstev oznámí v posledním kole ŘP, zda mají o postup zájem. 

 

 

mailto:evastudnickova@seznam.cz
mailto:vera.snajdrova@centrum.cz
mailto:honzik.tous@seznam.cz
mailto:agroatelier@volny.cz
mailto:jan.kubicek@skm-lit.cz
mailto:sportim@email.cz
mailto:adammo.ovcarik@gmail.com
mailto:vipersport@seznam.cz
mailto:petr.tropp@volny.cz
mailto:ac-pardubice@seznam.cz
mailto:kubacerveny5@gmail.com
mailto:matej.cerveny@gmail.com
mailto:tomski.prochazka@seznam.cz
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SPOLEČNÝ  KRAJSKÝ  PŘEBOR   

DRUŽSTEV  DOROSTENCŮ A DOROSTENEK 
 

Řídí:  Adam Ovčarik  adammo.ovcarik@gmail.com  739 840 916           

 

1. kolo  6. 5. 2023     SK Nové Město nad Metují 

Dorostenci:     Soňa Paarová   sona.paarova@seznam.cz   736 250 206 
Dorostenky:    David Šnajdr   snajdrcpv@volny.cz   724 080 831 

  HR: Věra Šnajdrová  vera.snajdrova@centrum.cz   736 764 888 

 

2. kolo  10. 6. 2023     Hvězda Pardubice       

Dorostenci:     Iva Tlapáková    tlapakovaiva@email.cz   775 907 122 

Dorostenky:    dtto             

 HR: Luděk Skalický agroatelier@volny.cz   602 185 575 

 

3. kolo  26. 8. 2023     Jiskra Litomyšl      

Dorostenci:     Pavel Voříšek   pavel.vorisek@litomysl.cz  775 653 302 

 HR: Ivo Macháček  sportim@email.cz   608 080 040        

 

Bez pořadatelství 

AK Iscarex Česká Třebová 

Dorostenky:   Aleš Stránský     ales.stransky@vda.cz   724 213 134 

 

Sokol Hradec Králové 

Dorostenci:    Vítězslav Perun  vipersport@seznam.cz  777 013 100 

Dorostenky:    Pavel Rytíř        pavelrytir@volny.cz    603 252 853 

 

Atletika Chrudim    

Dorostenci:    Karel Fiedler   karel.fiedler@email.cz            603 365 033 

Dorostenky:   Martin Šulc    martin.sulc.2@seznam.cz   603 873 414 

 

Sokol Jaroměř 

Dorostenci:    Roman Kopecký  kopero@seznam.cz   776 249 879  

Dorostenky:   dtto 

 

AC Pardubice         

Dorostenci:    Filip Sedlák        ac-pardubice@seznam.cz  605 910 794 

Dorostenky:   dtto                   

 

AK Slatiňany 

Dorostenci:    Jan Hanuš        atletika.slati@centrum.cz  737 776 866 

 

AC Vysoké Mýto         

Dorostenky:  Lukáš Dejdar   dejdar.lukas@gmail.com  606 609 501 

 

 

Disciplíny: 

V každém kole: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 (100) m př., 300 m př., výška, tyč, 

dálka, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp 

Střídání:       1. kolo: 2000 m př. dorostenci a dorostenky, 4x100 m                                   

2. kolo:  3000 m dorostenci a dorostenky, 4x400 m                                                     

3. kolo: 3000 m dorostenci a dorostenky, 4x100 m                                                        

mailto:adammo.ovcarik@gmail.com
mailto:ona.paarova@seznam.cz
mailto:snajdrcpv@volny.cz
mailto:vera.snajdrova@centrum.cz
mailto:tlapakovaiva@email.cz
mailto:agroatelier@volny.cz
mailto:pavel.vorisek@litomysl.cz
mailto:sportim@email.cz
mailto:ales.stransky@vda.cz
mailto:vipersport@seznam.cz
mailto:pavelrytir@volny.cz
mailto:karel.fiedler@email.cz
mailto:martin.sulc.2@seznam.cz
mailto:kopero@seznam.cz
mailto:ac-pardubice@seznam.cz
mailto:atletika.slati@centrum.cz
mailto:dejdar.lukas@gmail.com
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Základní výšky ve výšce a tyči stanoví řídící pracovník podle výkonnosti přihlášených.              

Odrazové prkno v trojskoku je stanoveno 11 m pro dorostence a 9 m pro dorostenky. 

 

Maximální počty závodníků a závodnic: dorostenci  24 

dorostenky  24 

 

Postup: První dvě družstva dorostenců a dorostenek PA kraje postupují na mistrovství Čech. 

Vedoucí družstev oznámí v posledním kole ŘP, zda mají o postup zájem. 
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KRAJSKÝ  PŘEBOR  PARDUBICKÉHO  KRAJE 

DRUŽSTEV  ŽÁKŮ  A  ŽÁKYŇ   
 

Řídí:  Žáci:    Eva Kučerová ev.kucerova@seznam.cz  604 298 536 

Žákyně:  Miloslav Ratman miloslav.ratman@seznam.cz   775 710 742 

 

 

1. kolo  8. 5. 2023    Atletika Chrudim              

Žáci:          Lukáš Pilař   pylkis@seznam.cz              737 754 708                                                

Žákyně:      Monika Štěpánková  plmon@seznam.cz   732 467 072 

  HR: František Fiedler f.fiedler@akuna.cz   731 190 582 

 

2. kolo     4. 6. 2023  Atletika Chrudim       

Viz 1. kolo 

  HR: Miroslav Štěpánek    

 

3. kolo  18. 6. 2023     Svitavy                

Žáci:        Miroslav Vaculík  miroslavvaculik@email.cz  734 779 208 

Žákyně:      dtto               

 HR: Radomír Skalický radomir.skalicky@centrum.cz  737 053 014 

 

4. kolo  3. 9. 2023    Jiskra Ústí nad Orlicí        

Žákyně:     Petra Šmídová   sterbuska@seznam.cz   737 666 933 

  HR: Lukáš Razým  lukaraz@seznam.cz    737 579 929 

 

Bez pořadatelství: 

AK Iscarex Česká Třebová 

Žáci:       Pavla Horáčková  coufalovapavla@seznam.cz  604 308 811 

Žákyně:    dtto 

 

Atletika Dlouhá Třebová 

Žáci:       Lukáš Razým    atletika.dlouhatrebova@seznam.cz  737 579 929 

 

Atletika Lanškroun  

Žáci:       Pavel Resler    pavel.resler@seznam.cz  604 952 020 

 

Jiskra Litomyšl 

Žáci:      vedoucí bude určen později                  

Žákyně:    Věroslav Valenta  valenta@artossreality.cz  605 544 899 

 

AK Slovan Moravská Třebová 

Žákyně:    Zuzana Václavíková  sibina@seznam.cz   736 726 456  

 

AC Pardubice 

Žáci:       Filip Sedlák              ac-pardubice@seznam.cz  605 910 794 

Žákyně:     dtto 

 

Hvězda Pardubice 

Žáci:       Martin Randák  randak.ma@seznam.cz   606 780 092 

Žákyně:     dtto               

 

mailto:ev.kucerova@seznam.cz
mailto:miloslav.ratman@seznam.cz
mailto:pylkis@seznam.cz
mailto:plmon@seznam.cz
mailto:f.fiedler@akuna.cz
mailto:miroslavvaculik@email.cz
mailto:radomir.skalicky@centrum.cz
mailto:sterbuska@seznam.cz
mailto:lukaraz@seznam.cz
mailto:coufalovapavla@seznam.cz
mailto:atletika.dlouhatrebova@seznam.cz
mailto:pavel.resler@seznam.cz
mailto:valenta@artossreality.cz
mailto:sibina@seznam.cz
mailto:ac-pardubice@seznam.cz
mailto:randak.ma@seznam.cz
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ŠAK Pardubice, Benešovka 

Žáci:          Martin Skřivánek              skrivanek.martin@benesovka.cz   777 263 390    

Žákyně:     Petra Štrofová   strofova.petra@benesovka.cz   776 816 826 

 

Atletika Polička    

Žáci:       Ondřej Klimeš                   ondra.klimes@email.cz          723 533 714 

 

AC Vysoké Mýto 

Žáci:         Lukáš Dejdar   dejdar.lukas@gmail.com  606 609 501 

Žákyně:    dtto                   

 

Disciplíny: 

V každém kole:  60 m, 800 m, výška, dálka, tyč, koule, disk, oštěp, kladivo 

Střídání:      1. kolo: 300 m, 3000 m žáci, 1500 m žákyně, 100 m př., 4x60 m 

         2. kolo: 150 m, 1500 m př. žáci a žákyně, 200 m př., 4x300 m 

         3. kolo: 300 m, 1500 m žáci a žákyně, 100 m př., 4x60m,  

         4. kolo: 150 m, 3000 m žáci, 1500 m žákyně, 200 m př., 4x300 m 

 

Maximální počet závodníků a závodnic: 22 

 

Postup:  první dvě družstva postupují na mistrovství Čech. Vedoucí družstev oznámí 

v posledním kole řídícímu pracovníkovi, zda mají o postup zájem.     

mailto:skrivanek.martin@benesovka.cz
mailto:strofova.petra@benesovka.cz
mailto:ondra.klimes@email.cz
mailto:dejdar.lukas@gmail.com
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KRAJSKÝ  PŘEBOR  PARDUBICKÉHO  KRAJE 

DRUŽSTEV  MLADŠÍCH  ŽÁKŮ  A  ŽÁKYŇ 
 
SKUPINA A 

Řídí:  Karel Fiedler   karel.fiedler@email.cz   603 365 033                                                                                
 
1. kolo  18. 3. 2023  AC Pardubice  přespolní běh 

HR: Ondřej Doktor  doktor.ondrej@seznam.cz  777 071 193 
 
2. kolo  10. 5. 2023  ŠAK Pardubice, Benešovka (na Hvězdě) 

Žáci:       Patrik Janecký   janecky.patrik@benesovka.cz   603 345 523 

Žákyně:     Zora Paarová                paarova.zora@benesovka.cz  604 879 145 

HR: Martina Hezká hezka.martuina@bemesovka.cz   737 180 533 
 
3. kolo  31. 5. 2023  AC Vysoké Mýto štafetové kolo 

Žáci:       Lukáš Dejdar   dejdar.lukas@gmail.com  606 609 501 

Žákyně:     dtto 

HR: Petr Mlateček    pmlatecek@atletika.cz  776 780 112 
 
4. kolo  14. 6. 2023  Hvězda Pardubice 

Žáci:      Jan Touš      honzik.tous@seznam.cz  720 135 035       

Žákyně:    dtto 

HR: Václav Tichý    
 
5. kolo  13. 9. 2023  Atletika Chrudim 

Žáci:       Jakub Šmejc             smejc.j@seznam.cz      739 956 524 

Žákyně:     Olga Holá          olina.hola@seznam.cz  777 334 927 

HR: Vladimíra Jonášová vladka.jonasová@seznam.cz   
 
Bez pořadatelství  

AC Pardubice  

Žáci:       Pavel Strnad   ac-pardubice@seznam.cz   777 571 106 

Žákyně:     Kateřina Pojkarová  ac-pardubice@seznam.cz   723 542 130 

 

SKUPINA B 

Řídí:  Petr Jonáš   jonasovi1001@seznam.cz  739 037 216                 
 
1. kolo  18. 3. 2023  AC Pardubice  přespolní běh 

HR: Ondřej Doktor  doktor.ondrej@seznam.cz  777 071 193 
 
2. kolo  17. 5. 2023    Jiskra Litomyšl     

Žáci:         Jakub Dostál   jakub-dostal@seznam.cz   723 333 362 

Žákyně:     Jan Kubíček   jan.kubicek@skm-lit.cz   777 249 816 

HR: Petr Doseděl  petr.dosedel@1zs.litomysl.cz   731 577 742   
       

3. kolo  31. 5. 2022    Svitavy štafetové kolo 

Žáci:      Josef Marek   marek.josef@email.cz  602 946 655 

Žákyně:    dtto 

HR: Miroslav Vaculík miroslavvaculik@email.cz  734 779 208                               
 
4. kolo  14. 6. 2023    Jiskra Ústí nad Orlicí 

Žáci:       Petra Šmídová   sterbuska@seznam.cz   737 666 933 

Žákyně:    dtto 

HR: Jan Vencl  vencl@vubas.cz   739 433 299 
 
5. kolo  13. 9. 2023    Jiskra Litomyšl            

Viz 2. kolo                 

HR:  Petr Doseděl   petr.dosedel@1zs.litomysl.cz   731 577 742 

mailto:karel.fiedler@email.cz
mailto:doktor.ondrej@seznam.cz
mailto:janecky.patrik@benesovka.cz
mailto:paarova.zora@benesovka.cz
mailto:hezka.martuina@bemesovka.cz
mailto:dejdar.lukas@gmail.com
mailto:pmlatecek@atletika.cz
mailto:honzik.tous@seznam.cz
mailto:smejc.j@seznam.cz
mailto:olina.hola@seznam.cz
mailto:vladka.jonasová@seznam.cz
mailto:ac-pardubice@seznam.cz
mailto:ac-pardubice@seznam.cz
mailto:jonasovi1001@seznam.cz
mailto:doktor.ondrej@seznam.cz
mailto:jakub-dostal@seznam.cz
mailto:jan.kubicek@skm-lit.cz
mailto:petr.dosedel@1zs.litomysl.cz
mailto:marek.josef@email.cz
mailto:miroslavvaculik@email.cz
mailto:sterbuska@seznam.cz
mailto:vencl@vubas.cz
mailto:petr.dosedel@1zs.litomysl.cz
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Bez pořadatelství  

AK Iscarex Česká Třebová 

Žákyně:    Jana Jiroušková  jana.jirouskova@vda.cz  777 882 914  
 
Dlouhá Třebová 

Žáci:      Lukáš Razým  atletika.dlouhatrebova@seznam.cz  737 579 929 

Žákyně:     dtto  
 
AC Choceň 

Žákyně:     Antonín Lakota  ac.chocen@seznam.cz  605 156 917 
 
Atletika Lanškroun  

Žáci:       Pavel Resler    pavel.resler@seznam.cz  604 952 020 
 
AK Moravská Třebová 

Žákyně:     Zuzana Václavíková  sibina@seznam.cz   736 726 456 
 
Atletika Polička 

Žáci:       Ondřej Klimeš                     ondra.klimes@email.cz  723 533 714  

Žákyně:     dtto                
 
Sokol Žamberk 

Žáci:       Blanka Vanická          blanka@vande.cz   608 640 439 

Žákyně:     dtto 

 

Z každé skupiny postupují první tři družstva do finále. 

 

 

Finále   24. 9. 2023   Svitavy                      

Řídí: Petr Jonáš   jonasovi1001@seznam.cz     739 037 216                           

HR:  Miroslav Vaculík  miroslavvaculik@email.cz  734 779 208 

       

Disciplíny: 

V základních skupinách v každém kole (kromě 1. a 3. kola): 60 m, 60 m př., výška, dálka, koule       

Střídání:       2. kolo:  150 m, 800 m, oštěp, 4x300 m 

         4. kolo:  300 m, 800 m, míček, 4x60 m  

         5. kolo:  150 m, 1500 m, míček, 4x60 m  

          finále:  150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, oštěp, 4x60 m  

         1. kolo:    přespolní běh společný pro obě skupiny je hodnocen následovně: 

Pořadí je určeno dle součtu umístění pěti nejlepších závodníků v 

družstvu dle jednotlivých skupin. Nejnižší součet pořadí=nejlepší, 

nejvyšší součet pořadí=nejhorší. Při rovnosti součtu pořadí rozhoduje 

lepší součet časů počítaných závodníků. Např. při rovnosti výsledných 

časů je pořadí shodné, pořadí se posouvá dle počtu stejných časů. 

Např. 35.; 35.; 35.; 38.;39;.39; 41. nebo 1.; 1.; 1. 4 apod. V případě, že 

družstvo nemá 5 závodníků, je mu započteno za každého chybějícího 

závodníka poslední pořadí ve startovním poli + 1 pořadí navíc. (Všem 

se přičítá stejná jedna hodnota.) Pokud závod nedokončí za tým 

alespoň 5 závodníků, postupuje se stejně jako v případě, kdy tým 

nastoupil k závodu nekompletní, tedy přičtením pořadí za poslední 

místo. Pokud tým nastoupí v nižším počtu než 3 je mu do soutěže 

družstev odečtem hlavní bod. Rozřazení do rozběhů není dle skupin, 

ale dle nasazení. Počty zástupců jednotlivých oddílů v jednotlivých 

rozbězích určí pořadatel a ŘP při technické poradě. První běh je vždy 

nejsilnější a dále se postupuje sestupně. 

mailto:jana.jirouskova@vda.cz
mailto:atletika.dlouhatrebova@seznam.cz
mailto:ac.chocen@seznam.cz
mailto:pavel.resler@seznam.cz
mailto:sibina@seznam.cz
mailto:ondra.klimes@email.cz
mailto:blanka@vande.cz
mailto:jonasovi1001@seznam.cz
mailto:miroslavvaculik@email.cz
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3. kolo - štafetové  50 m, 4x60m, 4x200 m, 100x200x300x400 m. Oddíl může postavit  

v každé disciplíně neomezený počet štafet, z nichž 2 nejlepší bodují.  

Všichni závodníci startují povinně v běhu na 50 m a dále mohou 

startovat ve 3 štafetách. Boduje nejlepších 10 štafet v každé disciplíně. 

 

Maximální počet závodníků a závodnic:      22 
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KRAJSKÝ  PŘEBOR  PARDUBICKÉHO  KRAJE 

DRUŽSTEV  PŘÍPRAVEK  ŽÁKŮ  A  ŽÁKYŇ         
 

SKUPINA A 

Řídí:  Iva Tlapáková   tlapakovaiva@email.cz  466 304 881 

 

1. kolo  17. 5. 2023    AC Pardubice  přespolní běh 

Žáci:           Pavel Strnad      ac-pardubice@seznam.cz  777 571 106 

Žákyně:      Jitka Strnadová     ac-pardubice@seznam.cz   604 974 988 

HR: Radim Kramář radim-pce@seznam.cz  731 260 199 
 
2. kolo  24. 5. 2023    ŠAK Pardubice, Benešovka  hravé kolo 

Žáci:        Josef Havlík   havlpepa@seznam.cz   605 018 824 

Žákyně:      dtto 

HR: Pavlína Kakosová kakosova.pavlina@benesovka.cz 737 482 204 
 

3. kolo  7. 6. 2023    Hvězda Pardubice  

Žáci:       Martina Slejšková  m.slejskova@industry-eu.cz  731 155 279 

Žákyně:    dtto          

HR: Jan Zajíc  jan.zajic@upce.cz   724 172 882  
 
4. kolo  20. 9. 2023    ŠAK Pardubice, Benešovka  

Viz 2. kolo                                                                

HR: Václav Chudomel vchudomel@seznam.cz  603 971 777 

                                 

Bez pořadatelství 

Jiskra Holice 

Žáci:       Kateřina Brandová  katka.val@seznam.cz   602 188 404 

Žákyně:     Magdaléna Kašparová  MagdalenaDundrova@seznam.cz 775 982 456 
 
 

 

SKUPINA B 

Řídí:  Karel Fiedler   karel.fiedler@email.cz    603 365 033 

 

1. kolo  18. 5. 2023    AC Vysoké Mýto přespolní běh 

Žáci:        Lukáš Dejdar   dejdar.lukas@gmail.com  606 609 501 

Žákyně:      dtto                

HR: Petr Mlateček    pmlatecek@atletika.cz  776 780 112  
 

2. kolo  24. 5. 2023    AC Vysoké Mýto  hravé kolo 

Viz 1. kolo  

HR: Petr Mlateček    pmlatecek@atletika.cz  776 780 112 
 
3. kolo  7. 6. 2023    Jiskra Litomyšl       

Žáci:        Lukáš Kubíček     lukas.kubicek@skm-lit.cz  776 105 565 

Žákyně:       dtto                           

HR: Petr Jonáš  jonasovi1001@seznam.cz     739 037 216                           
 
4. kolo  20. 9. 2023   Atletika Chrudim  

Žáci:        Tomáš Netymach  tnetymach@seznam.cz           603 280 823 

Žákyně:      Nikola Netymachová  n.icoleta@seznam.cz    

HR:  Roman Křivka roman.krivka@seznam.cz  603 486 185 

 

 

mailto:tlapakovaiva@email.cz
mailto:ac-pardubice@seznam.cz
mailto:ac-pardubice@seznam.cz
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mailto:roman.krivka@seznam.cz
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Bez pořadatelství 

AC Choceň             

Žáci:         Jitka Lakotová    ac.chocen@seznam.cz  604 596 555 

Žákyně:       dtto 
                           

AK Spartak Slatiňany 

Žáci:           Jiří Pavliš         atletika.slati@centrum.cz   739 525 050 

Žákyně:      dtto         

 

 

SKUPINA C 

Řídí:  Josef Marek    marek.josef@email.cz    602 946 655  

 

1. kolo  10. 5. 2023     Atletika Sokol Žamberk přespolní běh 

Žáci:        Romana Barvínková  romana.kalousova@email.cz  774 519 289 

Žákyně:      dtto 

HR: Eva Hűblová  eva.hublova@seznam.cz  605 183 844 
 
2. kolo  24. 5. 2023     AO Jablonné nad Orlicí hravé kolo 

Žáci:     Radka Faltusová  radka.faltusova72@gmail.com  

Žákyně:    dtto 

HR: Eva Hűblová  eva.hublova@seznam.cz  605 183 844  
 
3. kolo  7. 6. 2023    Svitavy  

Žáci:       Radka Průšová                      prusova.radka23@gmail.com  604 466 880 

Žákyně:     dtto 

HR: Ivo Macháček  sportim@email.cz   608 080 040   
 
4. kolo  20. 9. 2023     Jiskra Ústí nad Orlicí  

Žáci:        Monika Štěpánová      monika.stepanova.ltd@ail.com   737 629 141 

Žákyně:     dtto 

HR: Petra Šmídová  sterbuska@seznam.cz   737 666 933 
 
Bez pořadatelství 

Iscarex Česká Třebová 

Žáci:      Adéla Vetchá   adel.stranska@gmail.com  724 864 075 

Žákyně:    dtto 
 

Dlouhá Třebová 

Žáci:      Lukáš Razým   atletika.dlouhatrebova@seznam.cz  737 579 929 

Žákyně:    dtto  
 
Atletika Lanškroun 

Žáci:      Lukáš Jandejsek  jandejsek@centrum.cz  604 952 020 

Žákyně:    dtto 
 
Atletika Polička 

Žáci:       Žaneta Petrásová  petrasovazaneta@email.cz  605 701 444 

Žákyně:     dtto 
 
 

Z každé skupiny postupuje vítězné družstvo do finále podle celkového počtu získaných hlavních 

bodů. V případě rovnosti hlavních bodů rozhoduje o postupujícím vyšší součet bodů 

z vícebojařských kol (čtyřboj). Dalších 5 družstev se doplní ze všech tří skupin podle počtu 

získaných bodů z vícebojařských kol (čtyřboj). 
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Finále   1. 10. 2023     Vysoké Mýto 

Řídí: bude určen dodatečně 

HR:  Petr Mlateček    pmlatecek@atletika.cz  776 780 112   

 

Disciplíny: 

Střídání:       3. a 4. kolo čtyřboj  60 m - dálka - míček - 600 m 

          finále:  čtyřboj  60 m - dálka - míček - 600 m  

         1. kolo:    přespolní běh pro každou skupinu zvlášť, je hodnocen následovně: 

Pořadí je určeno dle součtu umístění čtyři nejlepších závodníků v 

družstvu. Nejnižší součet pořadí=nejlepší, nejvyšší součet pořadí 

=nejhorší. Při rovnosti součtu pořadí rozhoduje lepší součet časů 

počítaných závodníků. Např. při rovnosti výsledných časů je pořadí 

shodné, pořadí se posouvá dle počtu stejných časů. Např. 35.; 35.; 35.; 

38.;39;.39; 41. nebo 1.; 1.; 1. 4 apod. V případě, že družstvo nemá 5 

závodníků, je mu započteno za každého chybějícího závodníka 

poslední pořadí ve startovním poli. (Všem se přičítá stejná jedna 

hodnota.) Pokud závod nedokončí za tým alespoň 4 závodníci, 

postupuje se stejně jako v případě, kdy tým nastoupil k závodu 

nekompletní, tedy přičtením pořadí za poslední místo + 1 pořadí 

navíc. Tzn. startuje 65, nenastoupený start získává hodnotu 66. Pokud 

tým nastoupí v nižším počtu než 3 je mu do soutěže družstev odečten 

hlavní bod. Počty zástupců jednotlivých oddílů v jednotlivých 

rozbězích určí pořadatel a ŘP při technické poradě. První běh je vždy 

nejsilnější a dále se postupuje sestupně. 
2. kolo - hravé:  50 m, štafetová dálka, štafetový hod míčkem, štafeta v kruhu,  

10timedicinbal, opičí dráha 

Všichni závodníci startují povinně v běhu na 50 m a dále může každý 

závodník startovat ve 3 dalších disciplínách. 

V každé disciplíně může za oddíl nastoupit maximálně 10 závodníků 

(kromě běhu na 50 m). V případě, že má oddíl víc než 10 závodníků, 

může postavit k disciplíně i další tým s minimálním počtem 4 a 

maximálně 10.  Do výsledků se počítá pouze nejlepší tým družstva.    

Každá disciplína se boduje samostatně, vítězné družstvo získá 1 bod a 

dále vzestupně Pořadí v kole se určí na základě součtů jednotlivých 

pořadí ve všech disciplínách. Vítězí tým s nejnižším součtem pořadí 

ze všech disciplín.  

Minimální počet pro štafetové soutěže jsou 4 závodníci, maximální 

počet je 10. 

 

Maximální počet závodníků:  ve skupinách neomezeně (4 nejlepší bodují) 

     ve finále 8 (4 nejlepší bodují) 

     minimální počet závodníků pro udělení hlavních bodů je 4 

 

Bodování: 

V základních skupinách startuje za družstvo neomezený počet závodníků. V kolech se boduje dle 

rozpisu jednotlivých kol. Ve vícebojařských kolech bodují nejlepší 4 z celkového pořadí. Pořadí 

vícebojařských kol se určuje dle součtu výkonů nejlepších 4 závodníků.  Vícebojařská kola se 

bodují dle tabulek pro Pohár rozhlasu.  

 

 

mailto:pmlatecek@atletika.cz


 

24 

ROZPIS  KRAJSKÝCH  PŘEBORŮ  JEDNOTLIVCŮ 
 

1. VĚKOVÉ  KATEGORIE 

 Muži a ženy    ročník 2007 a starší 

 Žáci a žákyně    ročník 2008 - 2009 

 Mladší žáci a žákyně   ročník 2010 - 2011   

 Přípravka žáci a žákyně  ročník 2012 a mladší 

 

2. STARTUJÍ 

Závodníci registrovaní za řádně evidovaný oddíl Pardubického kraje (viz adresář oddílů).  

 

3. STARTOVNÉ 

a) Ve výši do 100,- Kč za každou disciplínu včetně štafet zaplatí pořadateli zástupci zúčastněných  

    oddílů při prezenci.  

b) Pořadatel má právo požadovat zvýšené startovné ve výši 200,- Kč za přihlášky po termínu, za  

    špatně zaslané přihlášky a za starty mimo soutěž. 

c) Při pořádání KPJ současně s veřejným závodem se startovné platí ve výši, kterou pořadatel  

    stanovil pro veřejný závod.  

d) Startovné se platí podle zaslané přihlášky včetně dodatků k této přihlášce. Za starty zrušené při  

    prezenci nebo neuskutečněné se startovné nevrací. Pokuty za neuskutečněné starty se  

    nevybírají. 

e) Pořádající oddíl je povinen vydat o zaplacení startovného potvrzení. Celá částka startovného  

    zůstává k dispozici pořádajícímu oddílu. 

 

4. PŘIHLÁŠKY 

a) Přihlášku podávají oddíly pouze přes webové stránky ČAS. 

b) Uzávěrka přihlášek pro všechny krajské přebory je 2 dny před termínem závodu do 20:00 hodin. 

c) Závodník může být přihlášen pouze na takový počet disciplín, ve kterých může dle SŘ startovat. 

    Starty mimo soutěž nad povolený počet disciplín nejsou povoleny. 

 

5. OMEZENÍ  STARTŮ 

a) Současný start na 2 a více přeborech konaných ve stejném termínu není povolen. Výjimka je 

pouze u štafet. 

b) Závodník kategorie mládeže může startovat za vyšší věkovou kategorii v rozsahu závodění své  

kategorie s výjimkou mladšího žactva, které může startovat jen za svoji věkovou kategorii.  

c) Muži a ženy mohou startovat na jednom přeboru nejvýše v 5 disciplínách.  Dorostenci a 

dorostenky, žáci a žákyně, mladší žáci a žákyně a přípravka mohou na jednom přeboru startovat 

nejvýše ve 3 disciplínách. 

d) Závodníci kategorie dorostu mohou na jednom přeboru startovat pouze v jednom běhu na 800 m 

a delším, v kategorii žactva a mladšího žactva v jednom individuálním běhu na 300 m a delším. 

 

6. TECHNICKÁ  USTANOVENÍ 

a) Závodí se podle pravidel atletiky a ustanovení rozpisu. Závodníci jsou povinni startovat 

v oddílovém dresu. Při nastoupení v jiném dresu nemusí závodníkovi startér nebo vrchník 

disciplíny start povolit. 

b) Pořadatel je povinen dodat startovní čísla k běhům. 

c) V bězích na 60 m a 100 m postupují z každého rozběhu nejméně dva závodníci. Při větším počtu 

startujících postupuje vždy vítěz a další závodníci dle časů. Vždy se uskuteční pouze finále A. 

d) Odpadnou-li rozběhy pro malý počet závodníků, běží se finále v čase rozběhů. 

e) V ostatních hladkých a překážkových bězích a ve štafetách se běží přímo finálové běhy na čas.  

     O nasazení do jednotlivých běhů rozhoduje technický delegát podle známé výkonnosti. 

f) Pořadatel může s ohledem na počty startujících předsunout časový pořad maximálně o 30 minut. 
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7. POVINNOSTI  POŘADATELE 

a) Nejméně 14 dnů před konáním závodů zveřejnit rozpis na stránkách ČAS.  

b) Zajistit zdravotní službu po celou dobu závodů. 

c) Proplatit hlavnímu rozhodčímu odměnu dle sazebníku ČAS.  

d) Zajistit stánek s jednoduchým občerstvením, minimálně s nápoji. 

e) Zajistit plně automatickou časomíru pro KP mužů a žen na dráze - OPEN, KP žactva a mladšího 

žactva a KP ve vícebojích.  

f) Při nedostatečném zajištění úkolů vyplývajících z pravidel a z rozpisu bude pořadateli snížena 

náhrada za technické uspořádání. V případě nesplnění povinnosti dle písm. f) tohoto článku se 

náhrada za technické uspořádání snižuje o 50%. Krácení odměny při případném výpadku 

časomíry v průběhu závodu se bude řešit individuálně.                   

 

8. TITULY  A  ODMĚNY 

a) Závodníci na 1-3. místě v jednotlivých disciplínách kategorií žactva získávají medaile a diplomy,  

    v kategoriích dospělých pouze medaile. Ve štafetových bězích získávají medaili všichni členové  

    štafety. 

b) Podmínkou pro vyhlášení přeborníka v jednotlivých disciplínách je start minimálně tří závodníků  

    (štafet) ze dvou různých oddílů. 

 

9. OSTATNÍ  USTANOVENÍ 

a) Sporné případy jsou řešeny technickým delegátem. 

b) Při podávání protestů se postupuje podle pravidel. Postup je stejný jako v soutěžích družstev.  
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KRAJSKÝ  PŘEBOR  VE  VÍCEBOJÍCH  ŽACTVA   

A  MLADŠÍHO  ŽACTVA 
 

Pořadatel:  Atletika Chrudim           

Datum:  pátek 19. a sobota 21. května 2023 

Místo:   Chrudim - stadion 
 
Ředitel závodu: Karel Fiedler      karel.fiedler@email.cz  603 365 033 

Hlavní rozhodčí: Svatomír Svatoň svaton@centrum.cz   773 959 548 
 
Přihlášky:  do 17. 5. 2023 do 20.00 hodin přes internetové stránky ČAS. 

Prezence:  v den závodu nejpozději 30 minut před zahájením          

Startovné:  pětiboj  200,-Kč 

   ostatní  300,-Kč 

Startují:  žáci    2008 - 2009  devítiboj 

žákyně   2008 - 2009  sedmiboj 

mladší žáci a žákyně 2010 - 2012    pětiboj 
 
Časový pořad: pátek   od 15:00 hodin 

   sobota  od 10:00 hodin 
 
Poznámka:  - pětiboj mladšího žactva proběhne v pátek 19. května  

 

 

 

KRAJSKÝ  PŘEBOR  STARŠÍHO A MLADŠÍHO  ŽACTVA  NA  DRÁZE 
 

Pořadatel:  Ústí nad Orlicí                                        

Datum:  sobota 11. června 2023 

Místo:   Ústí nad Orlicí - stadion                 
 
Ředitel závodu: Eva Hűblová              eva.hublova@seznam.cz 605 183 844 

Hlavní rozhodčí: Jan Vencl   vencl@vubas.cz   739 433 299 
 
Přihlášky:  do 9. 6. 2023 do 20.00 hodin pouze přes internetové stránky ČAS  

   V případě pozdní nebo špatně zaslané přihlášky - zvýšené startovné 200,- Kč 

Startují:  žáci a žákyně   2008 a 2009 

mladší žáci a žákyně  2010 - 2013   
 
Disciplíny:   žáci:  60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př.,  

výška, tyč, dálka, koule 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštěp 

600 g, 4x60 m, 4x300 m 

   žákyně: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př.  

výška, tyč, dálka, koule 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg,  

oštěp 500 g, 4x60 m, 4x300 m 

mladší žáci: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka,  

koule 3 kg, oštěp 400 g, 4 x 60 m 

   mladší žákyně: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka,  

  koule 2 kg, oštěp 400 g, 4x60 m 

Zvyšování:  žáci:  výška 140 cm - 165 cm po 5 cm, dále po 3 cm 

     tyč 200 cm - 240 cm po 20 cm, dále po 10 cm 

   žákyně: výška 130 cm - 145 cm po 5 cm, dále po 3 cm 

     tyč 180 cm - 240 cm po 20 cm, dále po 10 cm 

   mladší žáci: výška 130 cm - 145 cm po 5 cm, dále po 3 cm 

   mladší žákyně: výška 120 cm - 135 cm po 5 cm, dále po 3 cm 

mailto:karel.fiedler@email.cz
mailto:svaton@centrum.cz
mailto:eva.hublova@seznam.cz
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Časový pořad: 

  9:30     tyč HST+DST     kladivo HST 

10:00  100 m př. HST výška DML   koule HML    

10:10  100 m př. DST   dálka DST   kladivo DST 

10:25  60 m př. HML     

10:35  60 m př. DML       

10:45  1500 m HST      disk HST 

10:55  1500 m DST 

11:05  1500 m HML+DML        

  1. vyhlašovací blok 

11:15  60 m R HST  výška HST   koule DML oštěp HML 

11:25  60 m R DST       

11:35  60 m R HML    dálka HML 

11:45  60 m R DML 

11:55  800 m HST                

12:05  800 m DST      koule DST    

12:15  800 m HML        oštěp DML 

12:25  800 m DML       

  2. vyhlašovací blok   

12:35  60 m F HST  výška DST                

12:40  60 m F DST     

12:45  60 m F HML     dálka DML   

12:50  60 m F DML         

13:00  300 m HST      koule HST oštěp DST 

13:10  300 m DST     

13:20  300 m HML        

13:30  300 m DML    

13:45  200 m př. HST   dálka HST  

14:00  200 m př. DST výška HML   disk DST 

  3. vyhlašovací blok    

14:15  150 m HST         

14:25  150 m DST       

14:35  150 m HML        

14:45  150 m DML 

14:55  4x60 m HST        oštěp HST 

15:05  4x60 m DST 

15:15  4x60 m HML 

15:25  4x60 m DML 

15:35  4x300 m HST 

15:45  4x300 m DST 

16:00  4. vyhlašovací blok    
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KRAJSKÝ  PŘEBOR  PŘÍPRAVKY  ŽÁKŮ  A  ŽÁKYŇ  NA DRÁZE 
 

Pořadatel:  Vysoké Mýto                                                    

Datum:  neděle 25. června 2023                    

Místo: Vysoké Mýto - stadion 
 
Ředitel závodu: Lukáš Dejdar             dejdar.lukas@gmail.com  606 609 501 

Hlavní rozhodčí: Petr Mlateček  pmlatecek@atletika.cz  776 780 112 
 
Přihlášky:  do 23. 6. 2023 do 20.00 hodin pouze přes internetové stránky ČAS 

V případě pozdní nebo špatně zaslané přihlášky - zvýšené startovné 100,- Kč  

Startují:  přípravka žáci a žákyně - 2012 a mladší 

Disciplíny:   přípravka žáci i žákyně: 60 m, 600 m, výška, dálka, štafetová dálka,  

    koule 2 kg, míček 

Různé:   závodníci mohou startovat pouze ve 3 disciplínách 
 

 
KRAJSKÝ  PŘEBOR  MUŽŮ A  ŽEN OPEN 

 

Pořadatel:  Svitavy                               

Datum:  sobota 10. září 2023 

Místo:   Svitavy - stadion 
 
Ředitel závodu: Josef Marek     marek.josef@email.cz    602 946 655 

Hlavní rozhodčí: Radomír Skalický radomir.skalicky@centrum.cz  737 053 014 

 

Podrobné propozice budou uvedeny na webu ČAS. 

 

 
KRAJSKÝ  PŘEBOR  VE  VÍCEBOJÍCH  MUŽŮ A  ŽEN  

 

Pořadatel:  TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 

Datum:  sobota 30. září a neděle 1. října 2023 

Místo:   Ústí nad Orlicí - stadion 
 
Ředitel závodu: Jan Vencl  vencl@vubas.cz        739 433 299 

Hlavní rozhodčí: Eva Hűblová  eva.hublova@seznam.cz  605 183 844 
 
Přihlášky:  do 28. 9. 2023 do 20.00 hodin přes internetové stránky ČAS. 

Prezence:  v den závodu od 8.30 hodin 

Startovné:  desetiboj - 500,-Kč, sedmiboj a devítiboj 300,-Kč, pětiboj 200,-Kč 

Startují:  muži      2007 a starší  desetiboj 

ženy    2007 a starší  sedmiboj 

   žáci    2008 - 2009  devítiboj 

žákyně   2008 - 2009  sedmiboj 

mladší žáci a žákyně 2010 - 2013    pětiboj 
 
Časový pořad: sobota  od 10:00 hodin 

   neděle  od 10:00 hodin 
 
Poznámka:  - závody žactva a mladšího žactva proběhnou jako veřejný závod 

- pětiboj mladšího žactva proběhne v sobotu 1. října od 10:30 hodin 

- v rámci závodu bude umožněn start juniorů, dorostenců a dorostenek  

 

mailto:dejdar.lukas@gmail.com
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DELEGACE  HLAVNÍCH  ROZHODČÍCH  NA  LIGOVÉ  SOUTĚŽE    
 

 

neděle 14. 5. 2023 1. kolo 2. ligy mužů a žen v Ústí nad Orlicí                    

 HR:  Radek Skalický 

 

sobota 24. 6. 2023  3. kolo 2. ligy mužů a žen v Pardubicích 

 HR:  Alexandr Švercl   
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A  D  R  E  S Á  Ř 
 

PARDUBICKÝ  KRAJSKÝ  ATLETICKÝ  SVAZ 
 

 

Předseda    Lukáš Dejdar         606 609 501 

     Mládežnická 414   ldejdar@atletika.cz       

     566 01 Vysoké Mýto 

 

Místopředseda,        Iva Tlapáková           TZ +fax 466 304 881  

sekretář a hospodář   Lonkova 470     775 907 122 

     530 09 Pardubice        tlapakovaiva@email.cz  

 

Předseda SK    Eva Hűblová     605 183 844 

     S. K. Neumanna 622         eva.hublova@seznam.cz    

     562 01 Ústí nad Orlicí      

 

Předseda komise rozhodčích  Luděk Skalický     602 185 575 

     nám. Dukelských hrdinů 2159    

     530 02 Pardubice           agroatelier@volny.cz  

 

Předseda TMK             Lukáš Dejdar         606 609 501 

 

Člen     Vladimíra Jonášová 

     Chrudim   vladka.jonasova@seznam.cz  

 

Člen                 Josef Marek        602 946 655 

     F. Halase 12                         marek.josef@email.cz  

     568 02 Svitavy    

 

Člen     Martin Skřivánek    777 263 390 

     Pardubice   skrivanek.martin@benesovka.cz  

 

 

 

Revizor    Aleš Stránský     724 213 134 

     Kozlovská 847   ales.stransky@vda.cz  

     560 02 Česká Třebová 

 

Krajský manažer   Petr Mlateček     776 780 112 

          pmlatecek@atletika.cz  

 

Čestný člen    Ladislav Doskočil    603 507 078 

                        doskocil.atletika@tiscali.cz 

    

 

Vedoucí trenér SCM      Lukáš Dejdar         606 609 501 

 

Krajský statistik   Eva Hűblová     605 183 844 
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O D D Í L Y 
 

Okres Chrudim 
Atletika Chrudim, z.s.  Karel Fiedler         603 365 033 

CHRUDI    Fontínova 331           karel.fiedler@email.cz  

     537 01 Chrudim II.     www.atletika.chrudim.cz  
                 
Sportovní kluby Spartak Slatiňany Zdeněk Jirásek      737 776 866   

SKSLA    T. G. Masaryka 223     atletika.slati@centrum.cz  

     538 21 Slatiňany     www.atletikaslatinany.cz  

 

 

Okres Pardubice 
TJ Sokol Holice   Jakub Šmejc     739 956 524 

SOHOL    Holubova 446    smejc.j@seznam.cz  

     534 01 Holice           sokol@sokolholice.cz  

                    www.sokolholice.cz  
 
AC Pardubice, spolek   AC Pardubice       777 571 106 

ACPAR    Jiráskova 29      ac-pardubice@seznam.cz   

     530 02 Pardubice                      www.acpce.cz   
 
Hvězda Pardubice, z.s.  Hvězda Pardubice                775 907 122 

HVEPA    atletický oddíl            TZ+fax   466 304 881 

          Čs. armády 2515         hvezda-pardubice@seznam.cz  

     530 02 Pardubice               www.hvezda-pardubice.cz  
 
KPA Pardubice   Vlastimil Král      733 250 622 

KPAPA     Kyjevská 438                vlastkral@seznam.cz  

     530 02 Pardubice                www.kpardubice.cz  
 
ŠAK Pardubice, Benešovka, z.s. Martin Skřivánek       777 263 390 

SAKPU     ZŠ Benešovo nám. 590        skrivy@seznam.cz  

     530 02 Pardubice                 www.benesovka.cz  
 
Zdraví a sportovní aktivity, spolek Jiří Neumann     604 935 240 

ZSAKT     533 05 Dříteč 176             dr.neumann@tiscali.cz  

 

                

Okres Svitavy 
TJ Jiskra Litomyšl   Jan Kubíček                     777 249 816 

LITOM    Jateční 144                 jan.kubicek@skm-lit.cz 

     570 01 Litomyšl                www.atletika-lit.cz   
 
AK Slovan Moravská Třebová Vladimíra Machačová     602 347 923 

AKMTR    Strážnického 8     vladka.machacova@gmail.com  

     517 01 Moravská Třebová        www.akmoravskatrebova.cz  
             

Atletika Polička, spolek  Ondřej Klimeš       723 533 714 

ATPOL    Obránců míru 554                       atletikapolicka@email.cz   

     572 01 Polička            www.atletikapolicka.wgz.cz  
 
TJ Svitavy, z.s.   TJ Svitavy, Josef Marek                          602 946 655 

SVITA     U Stadionu 17              atletikasvitavy@seznam.cz      

     568 02 Svitavy                     www.atletikasvitavy.cz   
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4Sports team, z.s.   Jakub Marek     724 606 314  

4SPTE     B. Němcové 739/1       4sportsteam@seznam.cz  

     568 02 Svitavy  

 

Okres Ústí nad Orlicí 
AK Iscarex Česká Třebová, z.s. Aleš Stránský         724 213 134 

CTREB    Kozlovská 847            ales.stransky@vda.cz 

560 02 Česká Třebová           www.akiscarex.cz/sport  

 

TJ Dlouhá Třebová   Lukáš Razým     737 579 929  

DLTRE    Ústecká 235                atletika.dlouhatrebova@seznam.cz   

     561 17 Dlouhá Třebová atletika-dlouhatrebova.webnode.cz   

 

AC Choceň, spolek   Antonín Lakota       605 156 917 

CHOCE    Mikoláše Alše 1583          ac.chocen@seznam.cz  

     565 01 Choceň         www.atletikachocen.cz  

 

TJ Jablonné nad Orlicí  Jan Pešava       731 658 190  

JABOR    Bystřecká 717    apesavj@seznam.cz 

     561 64 Jablonné nad Orlicí    

 

TJ Sokol Klášterec nad Orlicí Zdeněk Kristejn    723 631 587 

KLAOR    561 82 Klášterec nad Orlicí 34        kristejnz@seznam.cz  

 

Atletika TJ Lanškroun  Pavel Resler     604 952 020  

ATLAN    Vančurova 462         pavel.resler@seznam.cz  

     563 01 Lanškroun      www.atletikalanskroun.cz  

 

Atletický klub Račí údolí  AK Račí údolí     605 840 449 

RACUD    V. Vančury 919     svestkadavid@gmail.com   

     561 69 Králíky 

 

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.  Eva Hűblová          605 183 844 

USORL    S. K. Neumanna 622       eva.hublova@seznam.cz  

     562 01 Ústí nad Orlicí                www.atletikauo.cz  

              

AC Vysoké Mýto, z.s.  AC - atletika, Lukáš Dejdar   606 609 501      

VMYTO    Zelená nám. 577                          dejdar.lukas@gmail.com  

           566 01 Vysoké Mýto       www.acvysokemyto.com  

 

Atletika TJ Sokol Žamberk  Blanka Vanická          608 640 439 

SOKZA    nám. gen. Knopa 812       blanka@vande.cz  

     564 01 Žamberk      www.atletika.zamberk.cz  

  

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Zkratky u jednotlivých oddílů jsou oficiálními zkratkami vydanými ČAS a pořadatelé jsou povinni 

je uvádět ve výsledkových listinách, pokud neuvádějí nezkrácené názvy oddílů. Používání jiných 

zkratek je nepřípustné! 

 

mailto:4sportsteam@seznam.cz
mailto:ales.stransky@vda.cz
http://www.akiscarex.cz/sport
mailto:atletika.dlouhatrebova@seznam.cz
mailto:ac.chocen@seznam.cz
http://www.atletikachocen.cz/
mailto:apesavj@seznam.cz
mailto:kristejnz@seznam.cz
mailto:pavel.resler@seznam.cz
http://www.atletikalanskroun.cz/
mailto:svestkadavid@gmail.com
mailto:eva.hublova@seznam.cz
http://www.atletikauo.cz/
mailto:dejdar.lukas@gmail.com
http://www.acvysokemyto.com/
mailto:blanka@vande.cz
http://www.atletika.zamberk.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


