
Propozice 
Pořadatel 

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice. 

Datum 

Úterý 14. 2. 2017 od 14:45 hod. 

Místo 

Ostrava – Atletická hala Ostrava (vedle Ostravar Arény), Ruská 3077/135, Ostrava 30. 

Organizační výbor 

Předseda OV:             Tomáš Janků 

Ředitel mítinku:           Valter Boček 

Technický delegát:     Mats Svensson           

Technický ředitel:       Oldřich Zvolánek 

Soutěžní úsek:            David |Bor 

Manažer mítinku:        Alfonz Juck 

Promotion, média:      Karolína Farská 

                                  Nikola Samková 

                                   Šárka Mokrá 

Marketing:                   Josef Čech 

Ekonomika, finance:   Tomáš Taubr 

Hlavní rozhodčí:         František Fiala 

Event Presentation:    Pavel Pruša 

Přihlášky  
Přihlášky do národního programu podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to 

od středy 1. 2. 2017. Uzávěrka přihlášek je ve středu 8. 2. 2017 do 24:00 hodin.  

Přihlášky zahraničních závodníků nutno zaslat na e mail: vladek.cerny@centrum.cz do 18 hod.! 

Výběr závodníků bude proveden 9. 2. a následně zveřejněn na webu atletického svazu (http://www.atletika.cz).  

V hlavním programu startují pouze pozvaní závodníci. 

Startovné: 
Startovné je 150 Kč / disciplína a bude uhrazeno v hotovosti při prezentaci v prostoru svolavatelny u vstupu do 

atletického tunelu. 

Disciplíny 
Národní program: 

Ženy                            - 400 m, 800 m, vrh koulí, skok daleký 

Muži                           - 60 m př., 400 m, 800 m, 3000 m 

Juniorky                      - 60 m př. 

Junioři                         - 60 m př. 

Dorostenky                 - 60 m př. 

Dorostenci                  - 60 m př. 

Hlavní Program 

Ženy                           - 60 m, 60 m př., 400 m, 1500 m, skok vysoký 

Muži                            - 60 m, 60 m př., 300 m, 1500 m, skok o tyči, vrh koulí 

Závodní kancelář 
Závodní kancelář bude umístěna v Atletické hale místn.č.204 v 2.N.P. 

Rozcvičení 
V Atletické hale pouze v pondělí 13. 2. a atletickém tunelu v pondělí 13.2. od 9.00 do 19.00 hod., v úterý 14. 

2.pouze v atletickém tunelu od 9.00 do 12.00 - vstup z parkoviště "E". 

Prezentace závodníků před disciplínou 
Závodníci se prezentují před každým startem v prostoru svolavatelny u vstupu do atletického tunelu a budou 

společně zaváděni k disciplíně. Konec prezentace je stanoven - pro běhy 15 minut, pro skoky, vrhy a hody 30 

minut a pro skok o tyči 60 minut před zahájením dané disciplíny. 

Výdej startovních čísel 
Startovní čísla budou vydána v úterý 14. 2. od 11:00 hod   v prostoru svolavatelny u vstupu do atletického 

tunelu, nejpozději 90 minut před zahájením disciplíny. 

Šatny 
Šatny jsou k dispozici v Atletické hale v 1.N.P. - budou označeny. Do prostoru atletického tunelu a haly je 

povolen vstup pouze po přezutí v čisté obuvi! 

Vstup na závodní plochu 
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Na závodní ploše haly se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž disciplíny právě 

probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Závodník po ukončení disciplíny je povinen opustit závodní plochu haly 

přes MIX ZÓNU za cílovým prostorem. 

Vážení náčiní 
Kontrola náčiní bude prováděna v prostoru svolavatelny u vstupu do atletického tunelu v označené místnosti v 

atletickém tunelu, nejpozději 60 minut před zahájením dané disciplíny. 

Výsledky 
Oficiální výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodů po jednotlivých disciplínách na výsledkové tabuli v 

místnosti č.  114 v v 1.N.P. (Vstupní hala) a v místnosti č.002 v 1.N.P. - vstup z parkoviště "E". Oficiální 

výsledky budou zveřejňovány ON-LINE na webové stránce ČAS (www.atletika.cz) a na webové stránce 

Atletického klubu SSK Vítkovice (www.atletika-vitkovice.cz). 

Protesty a odvolání 
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či 

vyvěšení výsledků této soutěže na výsledkové tabuli v místnostech č.002 a 114.   

Jury 
Technický delegát:                 Mats Svensson    

Ředitel mítinku:                      Valtr Boček 

Hlavní rozhodčí:                     František Fiala      

Vyhlašování vítězů 
Vyhlašování vítězů hlavního programu bude provedeno po skončení závodu 

Zdravotní služba  
Bude zajištěna lékařem závodu MUDr. Petrem Sikorou v místnosti č.108 v 1.N.P. 

Dopingová kontrola 
Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se 

prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v 

prostorách atletické haly - v místnosti č. 111 v 1.N.P. 

Nahoru 
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