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Zápis 

 

11. jednání výboru Pražského atletického svazu, konané ve čtvrtek 16.12.2021 

v místnosti PAS v budově ČÚS na pražském Strahově 

 

Přítomni:   Radek Bártl, Petr Dubský, Adriana Dvořáková, Michal Halbich, Lukáš Lebr, Petr 

Šarapatka, Milan Gála – revizor PAS; 

 

Omluven: Ondřej Šíp,  

 

1. Schválení programu 

Jednání výboru zahájil v 19:15 hod předseda PAS, který předložil k odsouhlasení návrh programu 

jednání.  

Usnesení č. 21/11/001                                                                                                                                                          

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

s c h v a l u j e                                                                                                                                                      

předložený návrh programu.                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Kontrola úkolů z 10. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání                                                                                                                                

Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 16. prosinci 2021 a přijal následující 

usnesení: 

Usnesení č. 21/11/002                                                                                                                                                             

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

s c h v a l u j e                                                                                                                                                  

 1. Zápis z 10. jednání výboru PAS z 29. listopadu 2021.  

 

2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 16. prosince 2021. Z dnešní 

kontroly úkolů vyplývá: 

 

21/40/309  Příprava publikace Pražské atletické soutěže 2022 

 

brožura na halovou sezonu 2022 je připravena. Vzhledem k situaci s opět se 

neustále měnícími nařízeními ohledně prevence proti šíření viru Covid 19 – je 

výkonný výbor PAS domluven s jednotlivými pořadateli, že brožura bude 
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zveřejněna pouze v elektronické podobě a v průběhu sezony bude pravidelně 

aktualizována. Pracovní verze brožury, jež obsahuje všechny neměnné informace, 

je přílohou tohoto zápisu.      (Ondra Šíp); 

 

21/01/08  Vyhlášení nejlepších mladých atletů hl.m.Prahy   

 

Všichni členové výboru se krátce vyjádřili k průběhu slavnostního vyhlášení 

nejlepších mladých atletů a atletických nestorů hl.m.Prahy, konaného dne 

29.11.2021 v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Předseda PAS přečetl výboru 

entuziastický děkovný dopis oceněné nestorky paní Věry Zajícové. Manažer PAS 

Petr Dubský byl pověřen předáním ocenění a odměn omluveným účastníkům. Pro 

další roky zvolil výbor PAS zodpovědnou osobu na organizaci této a podobných 

akcí. Role ,,ceremoniáře“ se ujal pan Michal Halbich; 

 

Vyhlášení nejlepších rozhodčích hl.m.Prahy je přesunuta na jarní měsíce po 

oslabení aktuálně sílící vlny pandemie Covid 19. Situaci si bude samostatně hlídat 

předseda komise rozhodčích PAS pan Lukáš Lebr; 

 

21/01/10.   Písemný návrh na nové sazby odměn pro pořadatele kol MPD a PP jednotlivců 

v Praze.  

ÚKOL TRVÁ – pracovní skupina Lukáš Lebr, Adriana Dvořáková, Petr Dubský a 

Ondřej Šíp- připraveno na 60% s návrhem schůzka řídících pracovníků v březnu – 

domluvit s nimi platby a dohody zvlášť za základní a finalová kola; Připravit tabulku 

pro přihlašování jednotlivých družstev, včetně automaticky se sčítajících částek 

vlastní platby za jednotlivá přihlášená družstva; 

21/06/003  Pronájem haly jednotlivým pražským oddílům 

v pátek 17.12.2021 podepíše předseda PAS s ředitelkou ČAS paní Karolínou 

Farskou, smlouvu o pronájmu haly pražským atletickým klubům. Všechny kluby, jež 

se přihlásili k tréninkům v hale budou osloveny samostatným mailem, který odešle 

Adriana Dvořáková z oficiální mailové schránky PAS s následujícím textem: 

,,Vážení předsedové pražských klubů participujících v halové sezoně 2022 na 

atletických tréninzích ve strahovské přetlakové hale, tyto nám společně začínají 

v pondělí 3.1.2022,  
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předejte prosím následující informace všem trenérům Vašeho klubu, kteří se budou 

jednotlivých tréninků v hale účastnit a pokuste se prosím osobně dohlédnout nad 

dodržováním následujících bodů, které stanovil výbor PAS a vedení přetlakové haly 

pro udržitelnou možnost letos v hale trénovat. 

Vstup na trénink do haly mají pouze atleti očkovaní, či atleti, kteří v posledních 180 

dnech nemoc Covid 19 prodělali – kontrolu provede při aktivaci vstupního čipu pan 

Jiří Birt. Vzhledem ke stále platnému omezení pro trénink ve vnitřních prostorách 

na 100 osob schválil výbor PAS následující početní a časové rozdělení tak, aby měli 

atleti všech přihlášených klubů alespoň teoretickou šanci se na tréninzích vystřídat: 

POČETNÍHO ROZDĚLENÍ HALY – LEDEN/ÚNOR 2022: 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

17:30 – 18:55 17:30 – 18:55 17:30 – 18:55 17:30 – 18:55 17:30 – 18:55 

     

SC Radotín                (20) ASK Slavia Praha    (70) A. C. Sparta Praha (30) A. C. Sparta Praha     (30) ASK Slavia Praha   (70) 

TJ Stodůlky               (20) Sokol Smíchov I     (15) ASK Slavia Praha   (70) Spartak Praha 4        (50) Atletika Jižní Město (30) 

Spartak Praha 4        (60) Atletic Rudná         (15)  Atletika Hostivař       (20)  

19:05 – 20:30 19:05 – 20:30 19:05 – 20:30 19:05 – 20:30 19:05 – 20:30 

     

SK ZŠ Jeseniova        (60) TJ Dukla                  (50) TJ Dukla Praha     (50) SK ZŠ Jeseniova        (40) TJ Dukla Praha    (40) 

A. C. Sparta Praha     (40) Atletika Jižní Město (30) SK Aktis Praha      (30) SK Kotlářka                (20) SK Kotlářka         (20) 

 ASK Slavia Praha    (20) SK Aritma              (20) Sokol Smíchov I       (20) SC Radotín          (20) 

   Atletik Rudná            (20) TJ Stodůlky        (20) 

     

 

bez mladších žáků, veteránů a s minimálním využíváním pro reprezentanty, kteří mohou chodit v průběhu celého 

dne. Vzájemná tolerance a dodržování přidělených časů – nepřetahovat přidělenou dobu tréninků; 

Nad dodržováním přidělených počtů (vycházejících z počtu přihlášených členů 

jednotlivých klubů- podklady pro vydání čipů) a zejména časů tréninků tak, aby se 

stihly obě skupiny protočit bude za PAS na místě v hale na Strahově dohlížet 

manažer PAS pan Petr Dubský;“ 
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Součástí tohoto mailu je i příloha smlouvy PAS x ČAS, kde najdete další informace, 

včetně provozního řádu haly; 

321/09/005   Výbor PAS provedl inventuru diplomů a medailí - aktuálně máme prakticky 

zásoby diplomů i medailí na celé volební období. Petr Dubský byl pověřen 

zakoupením řezačky a úpravou formátu diplomů, Lukáš Lebr pak vytvořením 

softwarového základu pro elektronický tisk diplomů + vybroušení starých medailí; 

3. Různé informace členů výboru 

1.  žádost předsedy SC Radotín o možnost uspořádání přeborů Prahy v přespolním běhu po 

letošním úspěšném roce i v roce 2022; 

 Usnesení č. 21/11/003                                                                                                                                                            

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í   zájem SC Radotín o pořádní pražských přeborů v roce 2022 i žádost o  

vyplacení dříve pravidelné dotace PAS pořadateli ve výši 8000Kč; 

2. informace o schválené úpravě kritérii pro výběr nových trenérů TSCM předsednictvem ČAS; 

Usnesení č. 21/11/004                                                                                                                                                            

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í   s konstatováním, že na území hl.m.Prahy bude velmi těžké omezením pro  

výběr tohoto typu trenérů vyhovět; 

 

11.schůze výboru PAS 2021 byla ve čtvrtek 16.12.21 ukončena ve 20:45 hod; 

další schůze výboru PAS proběhne v pondělí 19.1.22 od 19:00 v prostorách AC Praha 1890; 

 

V Praze  19. prosince   2021  Petr Šarapatka   v .r. (předseda PAS); 

 
 
Příloha – brožura PAS 2022 I.část (viz.další stránky tohoto zápisu): 
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Soutěžní řád a rozpisy pražských halových soutěží uvedené v této publikaci, schválil 

výbor Pražského atletického svazu na svém jednání 16. prosince 2021. 
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PRAŽSKÁ HALOVÁ TERMÍNOVÁ LISTINA 2022 
 

 
Leden 
 
15. - 16. 1. Přebory Prahy ve vícebojích Praha Strahov 
 
Únor 
 
5. – 6. 2. Přebory Prahy – M, Ž, J, D  Praha Stromovka 
11. – 13. 2. Mistrovství ČR v halových vícebojích a v chůzi Praha Stromovka 
16. – 17. 2. Přebor Prahy staršího žactva Praha Stromovka 
19. – 20. 2. Mistrovství ČR mládežnických kategorií Ostrava 
26. – 27. 2. Mistrovství ČR staršího žactva Praha Stromovka 
 
Březen 
 
2. – 3. 3. Přebor Prahy mladšího žactva Praha Stromovka 
5. – 6. 3. Mistrovství ČR mužů a žen Ostrava 
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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

PRO PRAŽSKÉ HALOVÉ SOUTĚŽE 
 

Všechny pražské halové atletické soutěže jsou organizovány podle pravidel atletiky, 
soutěžních řádů ČAS a podle této brožury PAS. 
 

1. Věkové kategorie 
 

muži a ženy   nar. 2002 a starší 
junioři a juniorky  nar. 2003 - 2004 
dorostenci a dorostenky nar. 2005 - 2006 
starší žactvo   nar. 2007 - 2008 
mladší žactvo   nar. 2009 - 2010 
přípravka   nar. 2011 a mladší 
 
 

2. K přebornickým soutěžím jsou oprávněni 
 

Závodníci a závodnice pražských atletických klubů a oddílů (za podmínky úhrady startovného 
ve výši 100,- Kč může být přijata i přihláška mimopražského závodníka či závodnice), ročníku 
2010 a starší, registrovaní v ČAS a k přeborům jednotlivců jsou řádně přihlášeni 
prostřednictvím webové aplikace stránek ČAS. 
Start mimopražského závodníka/závodnice na Přeboru Prahy obou žákovských kategorií bude 
umožněn pouze, jako výběr do stanoveného počtu závodníků/závodnic. O startu, a 
případném postupu do finále mimopražského závodníka či závodnice, rozhodne technický 
delegát přeboru. V hladkých a překážkových bězích na 60 m všech kategorií, se uskuteční 
také finále B při účasti 16 a více startujících v disciplíně. Pokud v těchto bězích postoupí do 
finále 3 a více mimopražských závodnic/závodníků, poběží tyto závodnice/závodníci vložený 
závod bez nároku na ocenění. 
Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce, 
u dospělých sami startující. 
 
3. K veřejným závodům jsou oprávněni 

 

Závodníci a závodnice, registrovaní v ČAS i sportovci registrování v jiném sportovním svazu 
nebo neregistrovaní sportovci, přihlásí-li se k soutěži způsobem daným pořadatelem závodu 
a uhradí startovné viz. článek 8. Za zdravotní způsobilost startujících odpovídá u mládeže  
do 18 let zákonný zástupce, u dospělých sami startující. 
 
4. Omezení startu v přebornických soutěžích 

 

V kategorii mladšího žactva je možno startovat nejvýše ve dvou individuálních disciplínách, 
u kategorie staršího žactva je omezení na tři individuální disciplíny, v kategorii dorostenecké 
a juniorské je povolen start ve čtyřech individuálních disciplínách. Dorost a žactvo smí 
v jednom dni absolvovat pouze jeden závod na trati 800 m a delší, v juniorské kategorii 1500 
m a delší. Počet startů atletů a atletek narozených v roce 2002 a dříve není omezen. 
 
5. Přihlášky k přeborům Prahy 
 
Provádí se přes webové rozhraní www.atletika.cz, štafety se přihlašují v den závodu, podle 
pokynů technických delegátů. 
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6. Úhrady a startovné 
 
Úhrady: Pražský atletický svaz uhradí oddílům/klubům, pověřeným uspořádáním halových 
přeborů Prahy, příspěvek na uspořádání v následující výši: 27 000 Kč za uspořádání halového 
přeboru Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek; 18 000 Kč za 
uspořádání halového přeboru Prahy žactva a 18 000 Kč za uspořádání halového přeboru 
Prahy mladšího žactva. 
Startovné je stanoveno v následující výši: 
Přebory Prahy: Závodníci pražských oddílů 50 Kč za každý přihlášený start, 100 Kč za štafetu. 
Závodníci mimopražských oddílů 100,- Kč za každý přihlášený start. 
 
7. Technická ustanovení 
 
Závodníci musí startovat v dresech nebo kombinézách, evidovaných pro jejich mateřský klub. 
Start v jiném úboru není povolen. 
 

8. Protesty a odvolání 
 
Protesty, týkající se sporných otázek, které vznikly v průběhu závodu, musí být řešeny 
v souladu s pravidly atletiky ČAS. Protest musí být podán ihned vrchníku disciplíny, 
nejpozději však do 30 ti minut po úředním vyhlášení výsledku závodu. Případné odvolání 
proti rozhodnutí vrchníka disciplíny, se podává písemně, společně s kaucí 500 Kč odvolací 
komisi, složené zpravidla z hlavního rozhodčího, ředitele závodu a technického delegáta. Při 
zamítnutí odvolání propadá vklad ve prospěch PAS. 

 
9. Tituly a odměny 
 
Přeborníkem Prahy v kategoriích mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostu, staršího a mladšího 
žactva, pokud v disciplíně startovali alespoň tři soutěžící, se stává nejlépe umístěný závodník 
pražského oddílu/klubu, který obdrží medaili a diplom. Druhý a třetí nejlépe umístěný 
závodník pražského oddílu/klubu obdrží medaili a diplom. Vyhlášení vítězů je součástí 
závodů. Nenastoupení k vyhlášení, může mít za následek disciplinární řízení. 
 
10. Závodní kancelář, šatny 
 
Závodní kancelář a šatny, budou otevřeny 90 minut před začátkem soutěže. Šatnové 
prostory slouží pouze jako převlékárny. 

 
11. Zpracování výsledků 
 
Pořadatelé přebornických soutěží jsou povinni zpracovat výsledky pořádané soutěže, pomocí 
programu ČAS „Závodní kancelář“ a zaslat je nejpozději do tří dnů na web ČASu. Veřejné 
závody mohou být zpracovány v programu Excel a pořadatel je povinen je zaslat na 
elektronické adresy pas@pas-atletika.cz, msmetana@atletika.cz.  

 
12. Povinnosti pořadatelů 
 
- zajistit nezbytný počet rozhodčích na elektronické adrese: tereza.koskova@seznam.cz, 
nebo na telefonu 737 629 594; 
- zajistit elektronické měření časů a odpovídající hlasatelskou službu; 
- zajistit nezbytné zdravotní zabezpečení (lékař, zdravotník), v souladu s obecně platnými 
předpisy Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR; 

mailto:pas@pas-atletika.cz
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- zajistit pro pražské přebory jednotlivců vyzvednutí medailí a diplomů u manažera PAS; 
- zajistit zveřejnění upřesněných rozpisů závodů na webových stránkách ČAS a PAS, 
nejpozději 14 dnů před konáním závodů. 
 
13. Odměny rozhodčích a technických delegátů 
 
Pro odměňování rozhodčích platí Směrnice ČAS o poplatcích a odměnách 10/2016 s platností 
od 1. 1. 2017 (plné znění na webových stránkách ČAS). 
 
14. Závěrečná ustanovení 
 
Případné změny a doplňky této brožury, provádí výhradně výbor PAS, na návrh soutěžní 
komise PAS. Tyto změny musí být zveřejněny na webových stránkách Pražského atletického 
svazu www.atletikapas.cz. 
 

http://www.atletikapas.cz/
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HALOVÝ PŘEBOR PRAHY VE VÍCEBOJÍCH PRO 

KATEGORIE MUŽŮ, ŽEN, JUNIORŮ, JUNIOREK, 
DOROSTENCŮ, DOROSTENEK ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ 

 
 
Pořadatel 
z pověření PAS technicky zabezpečuje atletický klub USK Praha 
Datum 
sobota 15. ledna a neděle 16. ledna 2022 
Místo  
Strahov 
Vedoucí činovníci 
ředitel závodů:  
technický ředitel:  
hlavní rozhodčí:  
závodní kancelář:  
Přihlášky 
podávají atletické oddíly/kluby na webové stránky ČAS (www.atletika.cz), a to do čtvrtka 13. 
ledna 2022 do 22:00 hodin  
Startují  
atleti a atletky ročníku narození 2008 a starší – ve svých věkových kategoriích, není povolen 
start ročníku 2009 a mladší  
Soutěže 
Pětiboj žen, juniorek, dorostenek, žákyň 
Sedmiboj mužů, juniorů, dorostenců, žáků 
 
Technická ustanovení 
Budou upřesněna pořadatelem 
 
Časový pořad: bude včas zveřejněn 
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HALOVÝ PŘEBOR PRAHY PRO KATEGORIE MUŽŮ, ŽEN, 

JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ A DOROSTENEK 
 
Pořadatel 
z pověření PAS technicky zabezpečuje atletický klub PSK Olymp Praha 
Datum 
sobota 5. února a neděle 6. února 2022 
Místo areál OLYMP CENTRUM SPORTU MV – hala Otakara Jandery – Stromovka 
Vedoucí činovníci 
ředitel závodů: Miroslav Záhořák 
technický ředitel: Jindřich Linhart 
hlavní rozhodčí: Marcela Horáčková 
závodní kancelář: Martin Smetana, mob.: 602 699 900  
Přihlášky 
podávají atletické oddíly/kluby na webové stránky ČAS (www.atletika.cz), a to do středy 
2.února 2022 do 24:00 hodin  
Startují  
atleti a atletky ročníku narození 2006 a starší – ve svých věkových kategoriích, není povolen 
start ročníku 2007 a mladší  
Soutěže 
60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m (muži, junioři, dorostenci a ženy), 60 m 
překážek, výška, dálka, trojskok, tyč a koule  
Technická ustanovení 
a) Prezentace k jednotlivým disciplínám se uskuteční v jejich sektoru nejpozději 20 minut 
před stanoveným začátkem disciplíny. Toto ustanovení platí i pro finálové soutěže v bězích 
na 60 m a 60 m překážek. V soutěžích v běhu na 200 m a skoku o tyči, pak nejpozději 60 
minut před stanoveným začátkem soutěží v prostoru vrhačské sítě. 

b) Pokud se pro malý počet přihlášených nebudou konat rozběhy, uskuteční se finále v čase 
rozběhů. Finále A, B se uskuteční v bězích na 60 m a 60 m překážek, pokud v rozbězích 
startovalo nejméně 16 závodníků. Štafety na 4x200 m jsou přeborem kategorií mužů a žen. 

c) V bězích na 200 m se soutěží pouze v pěti drahách, nebude použita první dráha 
a v nejsilnějších bězích jen ve čtyřech drahách s ohledem na výkonnost. 

d) V bězích na 200 m, 400 m a 800 rozhodne o celkovém pořadí dosažený čas. 

e) Do běhů budou závodníci zařazeni podle výkonnosti. Nasazení do drah v souladu 
s pravidly atletiky, je v kompetenci technického delegáta a proběhne na základě včasné 
prezentace závodníků a závodnic. Do prvního běhu budou nasazení pouze členové pražských 
oddílů/klubů.  

f) Závodníci ve skoku o tyči mužů budou rozděleni do dvou skupin, na základě dosažených 
výkonů. Soutěž pro závodníky, kteří jsou zařazeni do skupiny B, se uskuteční společně ze 
soutěží pro juniory a dorostence. 

g) V případě velkého počtu přihlášených závodníků či závodnic, v kterékoli disciplíně, může 
technický delegát rozhodnout o rozdělení soutěže, či změně časového programu. O této 
skutečnosti bude informovat sportovce prostřednictvím webových stránek PAS a ČAS  
ve čtvrtek 4. února 2022 do 15:00 hodin. 

h) Soutěž ve skoku o tyči žen, juniorek a dorostenek se uskuteční ve dvou skupinách na 
dvou doskočištích. Závodnice do skupin podle výkonnosti rozdělí technický delegát. 
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ch) Soutěž ve skoku o tyči mužů B, juniorů a dorostenců se uskuteční ve dvou skupinách na 
dvou doskočištích. Závodníky do skupin podle výkonnosti rozdělí technický delegát. 

i) Základní výšky pro soutěže ve skoku vysokém: 
Muži – 173 cm; Junioři – 163 cm; Dorostenci – 153 cm; 
Ženy – 147 cm; Juniorky a dorostenky – 137 cm  

j) Základní výšky pro soutěže ve skoku o tyči: 
Muži A - 435 cm; Muži B, junioři a dorostenci - 305 cm; 
Ženy a juniorky - 275 cm; Dorostenky – 225 cm  

k) Vzdálenost břevna pro trojskok  
Muži - 11,00 m a 13,00 m; Junioři a dorostenci - 11,00 m  
Ženy, juniorky, dorostenky - 11,00 m a 9,00 m. Soutěž proběhne souběžně na dvou 
rozběžištích. 
 
l) O startu a případném postupu do finále mimopražského závodníka či závodnice, rozhodne 
technický delegát přeboru.  

Ostatní ustanovení 
a) Rozcvičování: Bude probíhat v přetlakové hale s umělou trávou vedle atletické haly a ve 
spojovacím tunelu mezi halou a centrální posilovnou, nebo na venkovní atletické dráze. 

b) Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči: 
rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 minut před zahájením soutěže. 

c) Prezentace závodníků před disciplínou: Prezentace k jednotlivým disciplínám se uskuteční 
v jejich sektoru nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem disciplíny. Toto ustanovení 
platí i pro finálové soutěže v bězích na 60 m a 60 m překážek. 

d) Vstup na závodní plochu: Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, 
rozhodčí, pořadatelé a fotografové pouze s označenou vestou.  

e) Šatny: Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Slouží pouze 
k převlečení, nikoliv k úschovně osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese 
zodpovědnost.  

f) Zdravotní služba: Zdravotní služba je v hale O. Jandery ve vyznačeném prostoru. 

g) Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný 
zástupce, u dospělých sami startující. 

h) Občerstvení: V průběhu závodů je možnost občerstvení přímo v hale O. Jandery 
v prostoru tzv. VIP.  

ch) UPOZORNĚNÍ: Startovné uhradí oddíly/kluby hospodáři závodu za starty přihlášené do 
středy 2. 2. 2022 do 24:00 hod. Po předchozí domluvě je možný i jiný způsob provedení 
platby (bezhotovostní). Toto opatření platí jak pro pražské, tak mimopražské oddíly/kluby. 
Pořadatel nebude přijímat jednotlivé platby od jednotlivců. Pražské a mimopražské 
oddíly/kluby, které neuhradí startovné za všechny své přihlášené závodníky, nebudou 
připuštěni ke startu.  

i) Parkování: Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu OLYMP CENTRUM 
SPORTU Ministerstva vnitra ČR.  

 

Časový pořad: bude včas zveřejněn 
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HALOVÝ PŘEBOR PRAHY STARŠÍHO ŽACTVA 
 
Pořadatel 
z pověření PAS technicky zabezpečuje atletický klub PSK Olymp Praha 
Datum 
středa 16. a čtvrtek 17. února 2022 (možná změna termínu konání) 
Místo  
areál OLYMP CENTRUM SPORTU MV – hala Otakara Jandery – Stromovka 
Vedoucí činovníci 
ředitel závodů:  
hlavní rozhodčí:  
technický delegát:  
Přihlášky 
Podávají atletické oddíly/kluby na webové stránky ČAS (www.atletika.cz), uzávěrka přihlášek 
je v sobotu 12. února 2022 ve 24.00 hodin.  
Startují  
Žáci a žákyně narození v roce 2007 a 2008. Není povolen start žáků a žákyň ročník narození 
2009 a mladším. 
Soutěže 
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, 

dálka, koule 
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, 

koule 
Ostatní ustanovení 
a) K soutěžím v běžeckých disciplínách bude přijato maximálně 36 žáků/žákyň. K soutěžím 
v technických disciplínách bude přijato maximálně 24 žáků/žákyň. 
b) O startu žáka/žákyně rozhodne na základě dosažených výkonů technický delegát a tuto 
skutečnost oznámí na webových stránkách PAS a ČAS nejpozději v pondělí 18. února 2019 
do 10.00 hodin. 
c) V bězích na 150 m, 300 m a 800 m rozhodne o celkovém pořadí dosažený čas. 
d) Žáci a žákyně mohou startovat nejvýše ve dvou individuálních disciplínách 
e) Start žáků/žákyň mimopražských oddílů/klubů bude umožněn pouze jako doplnění do 
stanoveného počtu v disciplíně. O startu žáka/žákyně mimopražských oddílů/klubů rozhodne 
technický delegát přeboru. 
f) Základní výšky pro skok vysoký: 

Žáci – 136 cm  Žákyně – 126 cm 
g) Základní výšky pro skok o tyči: 

Žáci – 211 cm  Žákyně – 191 cm 
 
 
Časový pořad: bude včas zveřejněn 
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HALOVÝ PŘEBOR PRAHY MLADŠÍHO ŽACTVA 
 
 

Pořadatel 
z pověření PAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK Olymp Praha 
Datum 
středa 2. – čtvrtek 3. března 2022 
Místo  
areál OLYMP CENTRUM SPORTU MV – hala Otakara Jandery – Stromovka 
Vedoucí činovníci 
ředitel závodů:   
hlavní rozhodčí:  
technický delegát:  
Přihlášky 
Podávají atletické oddíly/kluby na webové stránky ČAS (www.atletika.cz), uzávěrka přihlášek 
je v sobotu 27. února 2022 ve 24:00 hodin. 
Startují 
Žáci a žákyně narození v roce 2009 a 2010. Není povolen start žáků a žákyň ročník narození 
2011 a mladší.  
Soutěže 
Žáci  60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule  
Žákyně  60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 
Smíšená štafeta    4x200 m (2 žáci+2 žákyně) 
Ostatní ustanovení 
a) K soutěžím 60 m a 60 m př. bude přijato maximálně 60 žáků/žákyň. K soutěžím 150 m, 
300 m, 800 m a ve skoku dalekém bude přijato maximálně 40 žáků/žákyň. Do soutěže ve 
vrhu koulí bude přijato maximálně 25 žáků/žákyň. Do soutěže ve skoku vysokém bude 
přijato maximálně 20 žáků/žákyň. 
b) O startu žáka/žákyně rozhodne na základě dosažených výkonů technický delegát a tuto 
skutečnost oznámí na webových stránkách PAS a ČAS nejpozději v pondělí 28. února 2022 
do 14:00 hodin. 
c) Základní výšky pro soutěže ve skoku vysokém 

Žáci - 126 cm  Žákyně – 116 cm  
d) Žáci a žákyně mohou startovat nejvýše ve dvou individuálních disciplínách.  
e) Start žáků/žákyň mimopražských oddílů/klubů, bude umožněn pouze jako doplnění  
do stanoveného počtu v disciplíně. O startu žáka/žákyně mimopražských oddílů/klubů, 
rozhodne technický delegát přeboru. 
f) Přebor Prahy mladšího žactva je nominačním závodem pro meziměstské utkání Praha – 
Brno – Ostrava – Bratislava. 
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KONTAKTY 
 
 

 

Sekretariát PAS 
předseda: Mgr. Petr Šarapatka, mobil: 724 702 319, e-mail: Sarapatka.Petr@seznam.cz 
manažer: Mgr. Petr Dubský, mobil: 737 834 469, e-mail: pdubsky@atletika.cz 
adresa: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
 
Informační server PAS 
www.atletikapas.cz  
e-mail: pas@pas-atletika.cz 
 

Webové stránky 
veškeré materiály ke zveřejnění zasílejte na e-mail: pas@pas-atletika.cz 
 

Delegace rozhodčích 
Tereza Trčková, mobil: 737 629 594, e-mail: tereza.koskova@seznam.cz 
 

Výsledky a statistika PAS 
e-mail: pas@pas-atletika; msmetana@atletika.cz 
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