
 
 

ATLETICKÝ MÍTINK  

SPOLU NA STARTU 

 
PROPOZICE 

 
1.6. 2020 – STADION MLÁDÍ ŽATEC 

 

 
Všeobcená ustanovení: 

Pořadatel :                      AK Žatec a Základní škola Žatec, Komenského alej 74, okres Louny  

        pod záštitou Českého atletického svazu 

Datum a místo konání :   pondělí 1.6.2020 od 14:00 na stadionu Mládí v Žatci 

Přihlášky:                        prezentací v místě konání, nejpozději 30 minut před startém své  

        disciplíny. 

Startovné:         neplatí se 

 

Organizační výbor: 

Ředitel mítinku:                Jan Bajbora 

Hlavní rozhodčí:                Jaroslav Luč 

Technický delegát:       Aleš Dvořák 

Rozhodčí a asistenti rozhodčích:           absolventi  ZŠ + starší atleti AK Žatec 

 

Technická ustanovení: 

Povrch:                              tartan, polytan. 4 dráhy na 250m ovále 

Šatny:            přímo na stadionu, včetně šaten a WC 

Rozcvičení:                         v krajních částech stadionu, v nevyužitých místech stadionu 

Sprinty :           měří se ručně, postupový klíč do finale dle počtu zúčastněných a 

           počtu rozběhů. Do finále 4 závodníci / závodnice.   

Technické disciplíny:         3 pokusy v každé disciplíně, 6 nejlepších + další 3 pokusy 

           Koule žactva: 4 kg, žákyň 3 kg 

Vyhlášení a výsledky:          vyhlašuje se v průběhu mezi konáním jednotlivých disciplín.  

            Výsledky na www.akzatec.cz / facebook: Atletický klub Žatec 

Ceny:             První tři v každé kategorii a disciplíně obdrží medaili a diplom 

 

 

 

 

http://www.akzatec.cz/


Kategorie a disciplíny: 

- kategorie budou upravené ve věkovém rozpětí 3 let ( místo 2 let) 

 

Mladší žákyně (2008-2010)   60m, 600m, skok daleký, hod míčkem 

Mladší žáci (2008-2010)       60m, 1000m, skok daleký, hod míčkem 

Starší  žákyně (2005-2007)   60m, 800m, skok daleký, vrh koulí 

Starší žáci (2005-2007)       60m, 1500m, skok daleký, vrh koulí 

 

- Omezení startu: každý závodník může startovat maximálně ve dvou disciplínách. Pokud by 

se vám kryl start 60m s technickou disciplínou, běhy mají přednost a pokus na technické 

disciplíně si pak dosplníte.  

- zúčastnit se mohou mimo soutěž  i závodníci a závodnice starších  věkových  kategorií. 

Mimo soutěž budou uvedeni i ve výsledkových listinách.  

 

 

ČASOVÝ POŘAD :  

 

 

 60m  

 rozběh 

60m  

 finále 

600m, 800m, 

1000m,1500m 
skok  

daleký  

hod míčkem 

/ vrh koulí 

Mladší žákyně 14:20 15:00 15:50 14:50 15:10 

Mladší žáci 14:30 15:15 16:00 15:20 15:35 

Starší žákyně 14:40 15:20 16:10 15:50 14:50 

Starší žáci 14:50 15:25 16:20 14:20 15:35 

      

Vyhlášení : v průběhu závodů 

 

Závěrečné ustanovení:  

Závodí se dle pravidel ČAS 

Podle současných nařízení a opatření: sportovci nemusí mít roušky, rozhodčí a další 

nesportující přihlížející ano. Použity budou i hygienické prostředky na otření potřebných 

pomůcek k mítinku.  

 

Odkaz na současná vládní opatření:   

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-uvolnovani-

podnikatelskych-cinnosti--opatreni-ve-skolach-a-v-socialnich-sluzbach-

180969/#podnikatelske_a_dalsi_cinnosti 

 

Odkaz na uvolňování opatření: 

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/ 

 

Odkaz na Zaostřeno na Spolu na startu: 

https://www.atletika.cz/zaostreno-na/spolu-na-startu2/ 

 

 

 

 

V Žatci dne 7.5.2020                                                                                     Jan Bajbora 

                                                                                                                 ( předseda AK Žatec) 
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