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Rozpisy praských halových soutìí
uvedené v této publikaci
schválil Výbor Praského atletického svazu
na svém jednání dne 11. listopadu 2010.
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PRASKÁ HALOVÁ TERMÍNOVÁ LISTINA
20102011
PROSINEC
4.
18.

Mikuláská hala
Vánoèní hala actva

Stromovka
Strahov
LEDEN

6.
13.
14.
15.16.
18.
20.
21.
22.
25.
26.
27.
29.

1. veøejné závody actva
2. veøejné závody actva
I. veøejné závody PAS
Chance decathlon team meeting
II. veøejné závody PAS
Ostravská laka
III. veøejné závody PAS
Jablonecká hala
IV. veøejné závody PAS
Beskydská laka
3. veøejné závody actva
Hustopeèské skákání
Slezská laka
29.30. Halový pøebor Prahy muù, en, juniorù, juniorek,
dorostencù a dorostenek

Juliska  tunel
Juliska  tunel
Strahov
Stromovka
Stromovka
Ostrava
Strahov
Jablonec nad Nisou
Stromovka
Tøinec
Strahov
Hustopeèe
Olomouc
Stromovka

ÚNOR
4.
8.

V. veøejné závody PAS
Brnìnská laka Alfa Helicopter
VI. veøejné závody PAS
9.
4. veøejné závody actva
10.
Novináøská laka
11.13. MISTROVSTVÍ ÈR VE VÍCEBOJÍCH VECH KATEGORIÍ
A CHÙZI MLÁDENICKÝCH KATEGORIÍ
15.
VII. veøejné závody PAS
16.
Praská tyèka
17.
5. veøejné závody actva
19.20. HALOVÉ MISTROVSTVÍ ÈR MUÙ A EN
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Strahov
Brno
Stromovka
Stromovka
Praha  Zlièín
Stromovka
Stromovka
Strahov
Stromovka
Stromovka

22.
VIII. veøejné závody PAS
24.
Halový pøebor Prahy mladího actva
26.27. HALOVÉ MISTROVSTVÍ ÈR JUNIORSKÝCH
A DOROSTENECKÝCH KATEGORIÍ

Stromovka
Stromovka
Stromovka

BØEZEN
2.3.
4.6.
5.
6.
8.
9.
12.13.
19.
26.

Halový pøebor Prahy starího actva
HALOVË MISTROVSTVÍ EVROPY
MISTROVSTVÍ ÈR VETERÁNÙ
Mezimìstské utkání Praha  Brno ml. actva
6. veøejné závody actva  pøípravky (20002001)
7. veøejné závody actva  pøípravky (2002 a mladí)
HALOVÉ MISTROVSTVÍ ÈR ÁKÙ A ÁKYÒ
MISTROVSTVÍ ÈR V PØESPOLNÍM BÌHU
VECH KATEGORIÍ
MISTROVSTVÍ ÈR V CHÙZI NA 50 km
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Strahov
Paøí
Stromovka
Stromovka
Juliska  tunel
Juliska  tunel
Jablonec nad Nisou
Prostìjov
Dudince  Slovensko

VEOBECNÁ USTANOVENÍ
PRO PRASKÉ HALOVÉ SOUTÌE
Vechny praské halové atletické soutìe jsou organizovány podle pravidel atletiky
a soutìních øádù uvedených ÈAS v brouøe Atletické soutìe 2011 a podle této broury
PAS.
1. Vìkové kategorie
mui a eny
junioøi a juniorky
dorostenci a dorostenky
starí actvo
mladí actvo
pøípravka

nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.

1991 a starí
19921993
19941995
19961997
19981999
2000 a mladí

2. K pøebornickým soutìím jsou oprávnìni:
Závodníci a závodnice praských atletických klubù a oddílù (za podmínky úhrady startovného ve výi 100,- Kè mùe být pøijata i pøihláka mimo praského závodníka èi
závodnice) roèníku 1999 a starí, mající platný registraèní prùkaz ÈAS a k pøeborùm
jednotlivcù jsou øádnì pøihláeni prostøednictvím webové aplikace stránek ÈAS. O startu a pøípadném postupu do finále mimopraského závodníka èi závodnice rozhodne
technický delegát pøeboru.
Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídají u mládee do 18 let rodièe,
u dospìlých sami startující.
3. K veøejným závodùm jsou oprávnìni:
Závodníci a závodnice, mající registraèní prùkaz ÈAS i sportovci registrování v jiném
sportovním svazu nebo neregistrovaní sportovci a pøihlásí se k soutìi zpùsobem daným poøadatelem závodu a uhradí startovné ve výi 60,- Kè za kadý start èlenové PAS,
80,- Kè ostatní pøihláení.
Za zdravotní zpùsobilost startujících odpovídají u mládee do 18 let rodièe u dospìlých
sami startující.
4. Omezení startu v pøebornických soutìích
V kategorii actva je mono startovat nejvýe ve tøech disciplínách, v kategorii juniorské
a dorostenecké ve ètyøech disciplínách. Dorost a actvo smí v jednom dni absolvovat
pouze jeden závod na trati 800m a delí  v juniorské kategorie 1500 m a delí. Poèet
startù atletù a atletek narozených v roce 1991 a døíve není omezen.
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5. Omezení startu ve veøejných závodech
Závodníci a závodnice startují pouze v rozsahu svých disciplín a své vìkové kategorie.
6. Pøihláky k pøeborùm Prahy
Provádìjí se pøes webové rozhraní www.atletika.cz, tafety se pøihlaují v den závodu podle pokynù technických delegátù.
7. Startovné a pokuty
Startovné hradí pøihláení úèastníci v hotovosti. Startovné je nutné uhradit v závodní
kanceláøi nejpozdìji 45 minut pøed zaèátkem disciplíny. Pøi nenastoupení závodníka
k soutìi se startovné nevrací a propadá ve prospìch poøadatele. Startovné za øádnì
pøihláené závodníky je tøeba uhradit, i kdy se soutìí nemohou zúèastnit.
Startovné je stanoveno v následující výi:
V pøeborech Prahy 30,- Kè za kadý pøihláený start, vèetnì tafet u závodníkù praských oddílù; 100,- Kè za kadý pøihláený start u mimopraských závodníkù.
Na veøejných závodech PAS a veøejných ákovských závodech 60,- Kè za kadý pøihláený start u závodníkù praských oddílù; 80,- Kè za kadý pøihláený start u mimopraských závodníkù.
8. Technická ustanovení
Závodí se dle pravidel atletiky a ustanovení této broury.
Závodníci musejí startovat v dresech nebo kombinézách, evidovaných pro jejich mateøský klub. Start v jiném úboru nebude povolen, pøípadnì bude trestán diskvalifikací.
9. Protesty a odvolání
Protesty, týkající se sporných otázek, které vznikly v prùbìhu závodu, musí být øeeny
v souladu s pravidly atletiky.
Protest musí být podán ihned vrchníku disciplíny, nejpozdìji vak do 30 minut po úøedním vyhláení výsledku závodu. Pøípadné odvolání proti rozhodnutí vrchníka disciplíny
se podává písemnì, spoleènì s vkladem 300,- Kè odvolací komisi, sloené zpravidla
z hlavního rozhodèího, jeho zástupce a technického delegáta.
Pøi zamítnutí odvolání propadá vklad ve prospìch PAS.
10. Tituly a odmìny
Pøeborníkem Prahy v kategoriích muù, en, juniorù, juniorek, dorostu, starího a mladího actva, pokud v disciplínì startovali alespoò tøi soutìící, se stává nejlépe umístìný
závodník praského oddílu, který obdrí medaili a diplom. Pratí závodníci, kteøí
v disciplínì obsadili druhé a tøetí místo obdrí v kategorii dorostu a actva medaili
a diplomy, v kategorii muù, en, juniorù a juniorek obdrí diplomy.
Vyhláení vítìzù je souèástí závodù a nenastoupení k vyhláení mùe mít za následek
diskvalifikaci závodníka.
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11. Závodní kanceláø, atny
Závodní kanceláø a atny, budou otevøeny 90 minut pøed zaèátkem soutìe. Za vìci
uloené v atnách poøadatel neruèí.
12. Zpracování výsledkù
Poøadatelé soutìí uvedených v Praské termínové listiny jsou povinni zpracovat výsledky poøádané soutìe pomocí programu ÈAS Závodní kanceláø. Pokud jej dosud poøadatel závodu nevlastní, je povinen vydat výsledky v jednotném formátu, dle pøedlohy
ÈAS a zaslat je nejpozdìji do tøí dnù na elektronické adresy pas@pas-atletika.cz
a mmastny@atletika.cz. Pøípadné dotazy zodpoví pan Martin Mastný na výe uvedené
elektronické adrese.
13. Povinnosti poøadatelù
 zajistit nezbytný poèet rozhodèích s tím, e pro soutìe konané v prosinci 2010 je
tak tøeba uèinit nejpozdìji do 24. 11. 2010, pro ostatní soutìe halové sezony pak do
18. 12. 2010 na elektronické adrese Tereza.koskova@seznam.cz nebo na telefonu
737 629 594;
 zajistit pro halové pøebory Prahy elektronické mìøení èasù a odpovídající hlasatelskou slubu;
 zajistit nezbytné zdravotní zabezpeèení (lékaø, zdravotník) v souladu s obecnì platnými pøedpisy Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR;
 zajistit pro praské pøebory vyzvednutí medailí a diplomù u sekretáøe PAS;
 zajistit zveøejnìní rozpisu závodù na webových stránkách ÈAS a PAS nejpozdìji
14 dní pøed konáním závodù.
14. Odmìny rozhodèím a technickým delegátùm
Pro odmìòování rozhodèích platí Smìrnice ÈAS o poplatcích 9/2009 ze dne 14. 12.
2009 (plné znìní na webových stránkách ÈAS). Techniètí delegáti PAS jsou odmìòováni
ve stejné výi jako hlavní rozhodèí.
15. Závìreèná ustanovení
Pøípadné zmìny a doplòky této broury provádí výhradnì výbor PASu na návrh Soutìní
komise PASu. Tyto zmìny musí být zveøejnìny na webových stránkách Praského atletického svazu www.pas-atletika.cz
16. Upozornìní
Vechny uvedené èasové poøady veøejných závodù jsou pouze orientaèní
a mohou být upraveny bìhem závodù, vzhledem k poètu pøihláených závodníkù.
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HALOVÝ PØEBOR PRAHY
PRO KATEGORIE MUÙ, EN, JUNIORÙ,
JUNIOREK, DOROSTENCÙ A DOROSTENEK
Poøadatel:

z povìøení PAS poøádá PSK Olymp Praha

Datum:

sobota 29. 1. a nedìle 30. 1. 2011

Místo:

Praha Stromovka  hala Otakara Jandery

Startují:

atleti a atletky roèníku 1995 a starí  ve svých vìkových
kategoriích

Pøihláky:

prostøednictvím www.atletika.cz od 24.27. 1. 2011 do 24 hodin

Vedoucí èinovníci: øeditel závodù  Ladislav Kárský
hlavní rozhodèí  Marcela Horáèková
techniètí delegáti  Tomá Nakládal a Martin Smetana
Rozsah disciplín pro vechny kategorie:
muské sloky  60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m pøekáek, výka, dálka, trojskok, tyè, koule; eny navíc 3000 m.
Prezentace:

k disciplínám se uskuteèní na urèeném místì (start 150 m) nejpozdìji 20 min pøed stanoveným zaèátkem disciplíny u soutìí v bìhu
na 200 m a skoku o tyèi pak nejpozdìji 60 min pøed stanoveným
zaèátkem soutìí. Toto ustanovení platí i pro finálové soutìe v bìzích
na 60 m a 60 m pøekáek.

a) Pokud se pro malý poèet pøihláených nebudou konat rozbìhy, uskuteèní se finále
v èase rozbìhù. Finále A a B se uskuteèní i v bìzích na 60 m, pokud v rozbìzích
startovalo nejménì 18 závodníkù. tafety na 4x200 m jsou pøeborem kategorií muù
a en. Není vypsán závod juniorek a dorostenek na 3000 m.
b) V bìzích na 200 m se soutìí pouze v pìti drahách (nebude pouita první dráha). Do
bìhù budou závodníci zaøazeni podle výkonnosti. Losování do drah v souladu s pravidly
je v kompetenci technických delegátù a probìhne na základì vèasné prezentace
závodníkù a závodnic.
c) V pøípadì velkého poètu pøihláených závodníkù èi závodnic v kterékoli technické
disciplínì mùe technický delegát rozhodnout o rozdìlení soutìe. O této skuteènosti
bude informovat sportovce prostøednictvím webových stránek PAS a ÈAS v pátek
28. 1. do 15 hodin.
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ÈASOVÝ POØAD:
Sobota 29. 1. 2011
10:00
10:15
10:25
10:40
10:55
11:10
11:25
11:35
11:40
11:50
11:55
12:00
12:10
12:25
12:30
12:40
12:55
13:10
13:20
13:40
13:45
13:55
14:05
14:15
14:25
14:40
14:45
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:55
16:00
16:15
16:25
16:35
16:50

60 m pø. dkyR
tyè , jky (zákl. výka 2.60 m), dky (zákl. výka 2.30 m)
60 m pø. jky R
60 m pø. R
60 m pø. dci R
60 m pø. jøi R
60 m pø. MR
dálka  F
60 m pø. dky F
60 m pø. jky F
60 m pø. F
60 m pø. dci F
60 m pø. jøi F
60 m pø. MF
60 m
dky R
dálka M F
60 m
jky R
1. vyhláení vítìzù (60 m pø., tyè , jky, dky, dálka )
60 m
dci R
tyè jøi (základní výka 3.00 m),
tyè dci (základní výka 2.60 m)
60 m
jøi R
60 m
R
60 m
MR
60 m
dky F A, B
60 m
jky F A, B
dálka dky F
60 m
dci F A, B
60 m
jøi F A, B
60 m
F A, B
60 m
M F A, B
2. vyhláení vítìzù (60 m M, , dky, jky, jøi, dci, dálka M, dky)
Vyhláení Atleta Prahy roku 2010 v mládenických kategoriích
400 m
dky F
tyè MF
výka  F (základní výka 1.50 m),
výka jky F a dky F (základní výka 1.35 m)
400 m
jky F
dálka dci F
400 m
dci F
400 m
jøi F
400 m
F
400 m
MF
1500 m , jky, dky
3. vyhláení vítìzù (400 m M, , jky, jøi, dky, dci, tyè dci, jøi, dálka dci)
1500 m dci
1500 m jøi
1500 m M
4. vyhláení vítìzù (1500 m M, , jky, jøi, dky, dci, tyè M, výka . jky, dky)
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Nedìle 30. 1. 2011
10:30
11:00 3000 m

, jky, dky

dálka jøi F
koule dky F
výka jøi F (základní výka 1.65 m),
výka dci Fdci (základní výka 1.55 m)
11:20 3000 m M, jøi, dci
koule , jky F
11:45 1. vyhláení vítìzù (3000 m M, , jky, jøi, dky, dci, dálka jøi, koule )
12:00 200 m
dky F
trojskok , jky, dky F (soubìnì dvì rozbìitì, vzdálenost
12:15
12:30
12:40
13:00

jky F
F
dci F
jøi F

200
200
200
200

m
m
m
m

bøevna 9 m a 11 m)

koule dci F
trojskok jøi, dci F

výka MF
(zákl. výka 1.75 m)

13:15 200 m
MF
13:30 2. vyhláení vítìzù (200 m M, , jky, jøi, jky, dci, trojskok , jky, dky, výka jøi,
dci, koule , Jky, dci)
13:30
koule jøi F
13:40 800 m
dky F
13:50 800 m
jky F
13:55 800 m
F
14:05 800 m
dci F
trojskok M F
14:15 800 m
jøi F
14:25 800 m
MF
koule MF
14:40 3. vyhláení vítìzù (800 m M, , jky, jøi, dky, dci, trojskok jøi, dci, koule jøi)
14:50 4x200 m F
15:00 4x200 m MF
15:20 4. Vyhláení vítìzù (4x200 m M, , Výka M, Koule M, trojskok M)
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HALOVÝ PØEBOR PRAHY
STARÍHO ACTVA
Poøadatel:
z povìøení PAS poøádá AC Praha 1890 a SK Z Jeseniova
Datum:
støeda a ètvrtek 2.3. 3. 2011
Místo:
Praha Strahov  pøetlaková hala
Pøihláky:
se pøijímají 25.28. 2. do 24 hodin na www.atletika.cz
V pøeboru Prahy není povolen start ml. actva, vyjma maximálnì jednoho èlena tafety.
K závodùm bude pøijato maximálnì 24 závodníkù (závodnic) v bìeckých soutìích
a maximálnì 16 závodníkù (závodnic) v technických disciplínách. O startu závodníka
(závodnice) rozhodne na základì dosaených a nahláených výkonù technický delegát
pøeboru a tuto skuteènost oznámí prostøednictvím webových stránek PAS a ÈAS nejpozdìji dne 1. 3. 2011 do 15:00 hodin.
Vedoucí èinovníci: øeditel závodù  Frantiek Zouhar
hlavní rozhodèí  Zdenìk Simon
technický delegát  Milan Gála ml.
Rozsah disciplín pro obì kategorie:
60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60 m pøekáek, výka, dálka, tyè, koule, 3x300 m
ÈASOVÝ POØAD:
Støeda 2. 3. 2011
16:00
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:40
17:50
17:55
18:05
18:10
18:30
19:00
19:10

tyè ákynì (základní výka 1.90 m)
60 m
ákynì-R
60 m
áci-R
koule áci
60 m pø. ákynì-R
60 m pø. áci-R
60 m
ákynì-FAB
tyè áci (základní výka 2.10 m)
60 m
áci-FAB
I. vyhláení vítìzù (tyè ky, koule ci, 60 m obì kategorie)
60 m pø. ákynì-FAB
60 m pø. áci-FAB
koule ákynì
3000 m áci
150 m
ákynì-R
II. vyhláení vítìzù (60 m pø. obì kategorie, tyè ci, koule ky, 3000 m)
150 m
áci-R
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Ètvrtek 3. 3. 2011
16:00
16:10
16:25
16:45
17:00
17:15
17:25
17:50
18:10
18:20
18:30
18:35
18:45
18:55

výka áci (základní výka 1.35 m)
150 m
ákynì-FABC
150 m
áci-FABC
dálka ákynì
800 m
ákynì
800 m
áci
I. vyhlaování vítìzù (150 m, 800 m obou kategorií, výka ci)
300 m
ákynì
výka ákynì (základní výka 1.25 m)
300 m
áci
dálka áci
1500 m ákynì
1500 m áci
II. vyhlaování vítìzù (300 m, 1500 m obou kategorií, dálka ky, výka ky)
3x300 m ákynì F
3x300 m áci F
III. vyhlaování vítìzù (dálka ci, tafety obou kategorií)
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HALOVÝ PØEBOR PRAHY
MLADÍHO ACTVA
Poøadatel:
z povìøení PAS poøádá PSK Olymp Praha a ASK Slavie Praha
Datum:
ètvrtek 24. 2. 2011
Místo:
Praha Stromovka  hala Otakara Jandery
Pøihláky:
se pøijímají 19.22. 2. 2011 do 24 hodin na www.atletika.cz
V pøeboru Prahy mladího actva není povolen start st. actva.
K závodùm bude pøijato maximálnì 32 závodníkù (závodnic) v bìeckých soutìích
a maximálnì 16 závodníkù (závodnic) v technických disciplínách. O startu závodníka
(závodnice) rozhodne na základì dosaených a nahláených výkonù technický delegát
pøeboru a tuto skuteènost oznámí prostøednictvím webových stránek PAS a ÈAS nejpozdìji dne 23. 2. 2011 do 15:00 hodin. Ve vech bìeckých disciplínách rozhodne o celkovém poøadí dosaený èas.
Pøebory Prahy jsou nominaèním závodem na mezimìstské utkání Praha 
Brno.
Vedoucí èinovníci: øeditel závodù  PaedDr. Ladislav Kárský
hlavní rozhodèí  Jiøí Krytof st.
technický delegát  Mgr. Michal Krejèí
Rozsah disciplín: 60 m, 150 m, 300 m, 60 m pøekáek, výka, dálka, koule 3 kg,
mladí áci 1500 m, mladí ákynì 800 m, smíená tafeta 4x200 m
(2+2)
ÈASOVÝ POØAD:
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:05
17:10
17:15
17:30
17:50
18:00
18:10
18:15
18:40
18:45

60
60
60
60

m pø. ml. ky
m pø. ml. ci
m
ml. ky
m
ml. ci

dálka ml. ci

koule ml. ky

koule ml. ci
I. vyhlaování vítìzù (dálka ci, koule ky, 60 m pø. obì kategorie, 60 m ky)
300 m
ml. ky
dálka ml. ky
výka ml. ci (základní výka 1.20 m)
300 m
ml. ci
800 m
ml. ky
1500 m ml. ci
II. vyhlaování vítìzù (dálka ky, koule ci, 60 m ci, 300 m obì kategorie)
150 m
ml. ky
výka ml. ky (základní výka 1.15 m)
III. vyhlaování vítìzù (výka ci, 800 m ky, 1500 m ci)
150 m
ml. ci
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19:15 IV. vyhlaování vítìzù (výka ky, 150 m obì kategorie)
19:20 4x200 m (2+2) smíená tafeta
19:35 V. vyhlaování vítìzù (tafety 4x200 m)
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VEØEJNÉ HALOVÉ ZÁVODY PAS
PRO MUE, ENY, JUNIORY, JUNIORKY,
DOROSTENCE A DOROSTENKY
I. VEØEJNÉ ZÁVODY PAS
Datum: pátek 14. ledna 2011
Místo: Praha Strahov  pøetlaková hala
Èasový poøad:
16:00 2000 m
16:20 600 m
16:35 600 m
17:00 300 m
17:30 300 m
18:00 150 m
18:40 150 m

M+

M

M

M

tyè 

(základní výka 2.20 m)

výka M

(základní výka 1.50 m)

dálka M

dálka 

II. VEØEJNÉ ZÁVODY PAS
Datum: úterý 18. ledna 2011
Místo: Praha Stromovka  hala Otakara Jandery
Èasový poøad:
15:45 60 m pø.
16:00 60 m pø.
16:10 60 m pø.
16:20 60 m pø.
16:30 60 m pø.
16:45 60 m
17:20
17:45 60 m
18:30 400 m
19:20 400 m
20:00 800 m
20:20 800 m

M
jøi
dci
, jky
dky
M, jøi, dci
, jky, dky
M, jøi, dci
, jky, dky
, jky, dky
M, jøi, dci

1. dálka , jky, dky

koule , jky, dky

2. dálka , jky, dky

koule M, jøi, dci

výka , jky, dky (základní výka 1.40 m)
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III. VEØEJNÉ ZÁVODY PAS
Datum: pátek 21. ledna 2011
Místo: Praha Strahov  pøetlaková hala
Èasový poøad:
16:00 1000 m 
16:20
16:40
17:00
17:10
17:20
17:50
18:00
18:20
18:50

1000 m
500 m
500 m

M

M

300 m
300 m


M

150 m
150 m


M

tyè M (základní výka 2.80 m)
trojskok M+ (vzdálenost bøevna 9 m)

trojskok M+

(vzdálenost bøevna 11 m)

výka  (základní výka 1.40 m)
trojskok M+ (vzdálenost bøevna 13 m)

IV. VEØEJNÉ ZÁVODY PAS
Datum: úterý 25. ledna 2011
Místo: Praha Stromovka  hala Otakara Jandery
Èasový poøad:
15:45 60 m pø.
15:55 60 m pø.
16:10 60 m pø.
16:20 60 m pø.
16:30 60 m pø.
16:50 60 m
17:20
17:40 60 m
18:15
18:40 200 m
19:20 200 m
20:10 1000 m
20:25 1000 m

dky
, jky
dci
jøi
M
, jky,dky
M, jøi, dci
, jky, dky
M, jøi, dci
, jky,dky
M, jøi, dci

1. dálka M, jøi, dci

koule M, jøi, dci

2. dálka M, jøi, dci

koule , jky, dky

výka M, jøi, dci (základní výka 1.55 m)
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V. VEØEJNÉ ZÁVODY PAS
Datum: pátek 4. února 2011
Místo: Praha Strahov  pøetlaková hala
Èasový poøad:
15:00
16:00 800 m
16:20 800 m
16:40 1500 m
17:00 1500 m
17:10
17:20 3000 m
17:50 3000 m
18:00
18:20 200 m
18:50 200 m


M

M

tyè  (základní výka 2.20 m)
tyè M (základní výka 3.00 m)
dálka 


M

M

dálka M

VI. VEØEJNÉ ZÁVODY PAS
Datum: úterý 8. února 2011
Místo: Praha Stromovka  hala Otakara Jandery
Èasový poøad:
15:45 60 m pø. M
16:00
16:10
16:20
16:30
16:45
17:20
17:45
18:45
19:45
20:20
20:30

60
60
60
60
60

m
m
m
m
m

pø.
pø.
pø.
pø.

60 m
400 m
400 m
1500 m
1500 m

jøi
dci
, jky
dky
M, jøi, dci
, jky, dky
M, jøi, dci
, jky, dky
, jky, dky
M, jøi, dci

trojskok , jky, dky (vzdálenost bøevna 9 m)
koule , jky, dky

trojskok M, jøi, dci (vzdálenost bøevna 11 m)
koule M, jøi, dci
trojskok M, jøi (vzdálenost bøevna 13 m)
výka M, jøi, dci (základní výka 1.55 m)

17

VII. VEØEJNÉ ZÁVODY PAS
Datum: úterý 15. února 2011
Místo: Praha Stromovka  hala Otakara Jandery
Èasový poøad:
15:45 60 m pø.
15:55 60 m pø.
16:10 60 m pø.
16:20 60 m pø.
16:30 60 m pø.
16:50 60 m
17:20
17:40 60 m
18:40 200 m
19:30 200 m
20:20 1000 m
20:30 1000 m

Dky
, jky
dci
jøi
M
, jky, dky
M, jøi, dci
, jky,dky
M, jøi, dci
, jky, dky
M, jøi, dci

dálka , jky, dky

dálka M, jøi, dci

koule M, jøi, dci

koule , jky, dky

výka , jky, dky (základní výka 1.40 m)

VIII. VEØEJNÉ ZÁVODY PAS
Datum: úterý 22. února 2011
Místo: Praha Stromovka  hala Otakara Jandery
Èasový poøad:
15:45 60 m pø. M
16:00
16:10
16:20
16:30
16:45
17:20
17:45
18:30
19:30
20:20
20:40

60
60
60
60
60

m
m
m
m
m

pø.
pø.
pø.
pø.

60 m
200 m
200 m
3000 m
3000 m

jøi
dci
, jky
Dky
M, jøi, dci
, jky, dky
M, jøi, dky
, jky, dky
, jky, dky
M, jøi, dci

trojskok , jky, dky (vzdálenost bøevna 9 m)
koule , jky, dky

trojskok M, jøi, dci (vzdálenost bøevna 11 m)
koule M, jøi, dci
výka M, jøi, dci (základní výka 1.55 m)
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VEØEJNÉ HALOVÉ ZÁVODY PAS ACTVA
Rozpis 1., 2., 6. a 7. veøejných halových závodù actva
Poøadatel:
Datum:

Místo:
Øeditel závodù:
Hlavní rozhodèí:
Startuje:

Disciplíny:
Pøihláky:

Z povìøení PAS technicky zajiují atletické oddíly TJ Dukla Praha,
SK Kotláøka Praha ve spolupráci s ASC Dukla
Ètvrtek 6. ledna 2011  poøádá Dukla
Ètvrtek 13. ledna 2011  poøádá Kotláøka
Úterý 8. bøezna 2011  poøádá Kotláøka (pøípravky 20002001)
Støeda 9. bøezna 2011  poøádá Kotláøka (pøípravky 2002 a mladí)
Tunel stadionu Dukly v Praze 6 Na Julisce
Mgr. Josef Jièínský a Mgr. Jitka Fialová
Ing. Ferdinand Bort
V lednových termínech závodí starí i mladí actvo (roèníky narození 19961999, mladí nebudou ke startu pøiputìni!) ve spoleèných
závodech na 60m a v dálce  finále dle absolutního poøadí. Zvlá
bude závodit mladí a starí actvo pouze na pøekákách.
Závody v bøeznu jsou výhradnì urèeny pro roèníky 2000 a mladí!
60 m, 60 m pøekáek, dálka. V závodech na 60 m ákù a ákyò se
uskuteèní finálové bìhy (A B po 5 startujících na základì èasù
z rozbìhù).
Nejpozdìji 40 min. pøed startem disciplíny pøímo v tunelu.

Organizaèní pokyny:
atny na pøevléknutí s moností zapùjèení zámku jsou pouze v budovì lázní (hlavní).
Pøezutí je i pro doprovod nezbytné ji pod schody vedoucími na dráhu.
Cesta k tunelu je nejlepí pøímo od horních bran stadionu v blízkosti zastávky autobusu 131.
1. VEØEJNÉ ZÁVODY ACTVA
Datum: ètvrtek 6. ledna 2011
Místo: Tunel stadionu Dukly v Praze 6 Na Julisce
Èasový poøad:
16:30 60 m
16:50 60 m pø.
17:00 60 m pø.
17:20 60 m pø.
17:30 60 m pø.
17:40 60 m
17:50 60 m
18:40 60 m

ml. a st. ákynì rozbìhy
ákynì ml.
ákynì st.
áci ml.
áci st.
ml. a st. ákynì finále
ml. a st. áci rozbìhy
ml. st. áci finále
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dálka st. a ml. áci

dálka st. a ml. ákynì

2. VEØEJNÉ ZÁVODY ACTVA
Datum: ètvrtek 13. ledna 2011
Místo: Tunel stadionu Dukly v Praze 6 Na Julisce
Èasový poøad:
16:30 60 m
16:50 60 m pø.
17:00 60 m pø.
17:20 60 m pø.
17:30 60 m pø.
17:40 60 m
17:50 60 m
18:40 60 m

ml. a st. ákynì rozbìhy
ákynì ml.
ákynì st.
áci ml.
áci st.
ml. a st. ákynì finále
ml. a st. áci rozbìhy
ml. st. áci finále

dálka st. a ml. áci

dálka st. a ml. ákynì

3. VEØEJNÉ ZÁVODY ACTVA
Datum: ètvrtek 27. ledna 2011
Místo: Praha Strahov  pøetlaková hala
Èasový poøad:
16:00
16:30 800 m
16:50 800 m
17:15 300 m
17:45 300 m
18:00
18:30 150 m
19:15 150 m

ky
ci
ky
ci

tyè ci

tyè ky

(základní výka 2.20 m)

(základní výka 2.00 m)

dálka ky

dálka ci

koule ky
koule ci

ky
ci
4. VEØEJNÉ ZÁVODY ACTVA

Datum: støeda 9. února 2011
Místo: Praha Stromovka  hala Otakara Jandery
Èasový poøad:
16:00 60 m pø.
16:15 60 m pø.
16:30 60 m pø.
16:45 60 m pø.
17:00 60 m
17:40 60 m
18:20 150 m
18:50 150 m
19:20 800 m
19:35 800 m

ky ml.
ci ml.
ky st.
ci st.
ky
ci
ky
ci
ky
ci

dálka ci st.

koule ci st.

dálka ky st.
koule ky st.
výka ci st. (základní výka 1.40 m)
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5. VEØEJNÉ ZÁVODY ACTVA
Datum: ètvrtek 17. února 2011
Místo: Praha Stromovka  hala Otakara Jandery
Èasový poøad:
16:00 60 m pø.
16:20 60 m pø.
16:40 60 m
17:20 60 m
18:00 300 m
18:45 300 m
19:25 800 m
19:35 800 m

ky st.
ci st.
ky
ci
ky
ci
ky
áci

dálka ci st.

koule ky st.

dálka ky st.
koule ci st.
výka ky st. (základní výka 1.30 m)

6. VEØEJNÉ ZÁVODY ACTVA  pouze pro roèníky 20002001!
Datum: úterý 8. bøezna 2011
Místo: Tunel stadionu Dukly v Praze 6 Na Julisce
Èasový poøad:
16:30 60 m
16:50 60 m pø.
17:05 60 m pø.
17:20 60 m
17:30 60 m
18:10 60 m

ákynì rozbìhy
ky
ci
ákynì finále
áci rozbìhy
áci finále

dálka áci

dálka ákynì

7. VEØEJNÉ ZÁVODY ACTVA  pouze pro roèníky 2002 a mladí!
Datum: støeda 9. bøezna 2011
Místo: Tunel stadionu Dukly v Praze 6 Na Julisce
Èasový poøad:
16:30 60 m
17:15 60 m
17:30 60 m
18:10 60 m

ákynì rozbìhy
ákynì finále
áci rozbìhy
áci finále

dálka áci
dálka ákynì
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TRADIÈNÍ HALOVÉ ZÁVODY
MIKULÁSKÁ HALA ACTVA, 6. ROÈNÍK
Poøadatel:
Datum:
Místo:
Øeditel závodù:
Hlavní rozhodèí:
Startovné:

PSK Olymp Praha  oddíl atletiky
sobota 4. prosince 2010
Praha Stromovka  hala Otakara Jandery
Ladislav Kárský
Adriana Dvoøáková
PAS 60,- Kè za start, ostatní 80,- Kè za start

ÈASOVÝ POØAD (Mùe být upraven vzhledem k poètu pøihláených závodníkù!)
11:00 60 m pø. ky ml.
dálka ky st. koule ci st.
11:15 60 m pø. ci ml.
11:40 60 m pø. ky st.
12:00 60 m pø. ci st.
12:15 60 m
ákynì
12:50 60 m
áci
dálka ci st.
koule ky st.
13:40 800 m pøípravka dívky
Bìecký pohár
výka ky st. (zákl. výka 1.30 m)
13:50 800 m ky ml.
Bìecký pohár
14:00 800 m pøípravka chlapci Bìecký pohár
14:10 800 m ci ml.
Bìecký pohár
14:20 800 m ky st.
Bìecký pohár
14:30 800 m ci st.
Bìecký pohár
14:40 150 m ákynì
výka ci st. (zákl. výka 1.40 m)
15:20 150 m áci
16:00 1500 m dorostenky
16:10 1500 m dorostenci

Bìecký pohár
Bìecký pohár

VÁNOÈNÍ HALA ACTVA  35. ROÈNÍK
Poøadatel:
Datum:
Místo:
Øeditel závodù:
Hlavní rozhodèí:
atny:
Startovné:
Pøihláky:

Atletický oddíl USK Praha
sobota 18. prosince 2010, zaèátek závodù je v 10.00 hodin.
Praha Strahov  pøetlaková hala
Jan Ruda
Zdenìk Simon
zajitìny v objektu, za odloené vìci poøadatel NERUÈÍ!
100,- Kè za start
do 17. 12. 2010 do 20 hodin na www.atletika.cz
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ÈASOVÝ POØAD:
10:00 60 m
DR
dálka H
tyè D
koule D
10:20 60 m
HR
10:50 60 m pø. DR
11:05 60 m pø. HR
11:20 60 m
D FA, B
koule H
11:30 60 m
H FA, B
dálka D
11:40 60 m pø. D FA, B
11:50 60 m pø. H FA, B
12:10 vyhláení vítìzù dálka H, tyè D, koule, 60 m a 60 m pø. obou kategorií
12:20 300 m
D
výka D
tyè H
12:45 300 m
H
13:10 vyhláení vítìzù dálka D, koule H, 300 m obou kategorií
13:15 150 m
D
13:45 150 m
H
výka H
14:15 800 m
D
14:25 800 m
H
14:30 vyhláení vítìzù výka D a tyè H, 150 m obou kategorií
14:45 4x200 m 2D+2H smíená tafeta
15:00 vyhláení vítìzù výka H a 800 m obou kategorií, tafety
15:05 vyhláení nejlepího výkonu v kategorii ákù i ákyò
Základní výky a zvyování:
výka H: 150-155-160-165-170-173-176 a dále po 3 cm
výka D: 135-140-145-150-155-160 a dále po 3 cm
tyè H: 260-280-300 a dále po 10 cm
tyè D: 180-200-220 a dále po 10 cm
CHANCE DECATHLON TEAM MEETING
Poøadatel:
Datum:
Místo:
Øeditel závodù:
Hlavní rozhodèí:
Startují:

PSK Olymp Praha  oddíl atletiky
sobota 15. a nedìle 16. ledna 2011
Praha Stromovka  hala Otakara Jandery
Ladislav Kárský
Adriana Dvoøáková
vybraní závodníci a závodnice kategorií muù, en, juniorù, juniorek, dorostencù a dorostenek
PRASKÝ BÌECKÝ POHÁR

Závody Praského bìeckého poháru budou uvedeny samostatnì na webových stránkách PAS.
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DÙLEITÉ KONTAKTY
SEKRETARIÁT PAS
Bedøich Skála, PTU  PAS, Pod Dìkankou 82, 140 00 Praha 4, mobil: 602 374 251,
e-mail: pas@pas-atletika.cz; skala@ranck.cz
INFORMAÈNÍ SERVER PAS
www.pas-atletika.cz, e-mail: pas@pas-atletika.cz
KAMERA
Ing. Petr Ronovský, Vodòanská 887, 198 00 Praha 9, telefon: 281 917 248,
e-mail: sprinter_praha@volny.cz
WEBOVÉ STRÁNKY
Michal Procházka, mobil: 737 755 959, e-mail: mprochazka@atletika.cz
KOMISE ROZHODÈÍCH
Adriana Dvoøáková  pøedsedkynì, mobil: 602200646, e-mail: adricar@centrum.cz
DELEGACE ROZHODÈÍCH
Tereza Trèková  mobil: 737 629 594, e-mail: tereza.koskova@seznam.cz
VÝSLEDKY A STATISTIKA PAS
e-mail: pas@pas-atletika.cz; mmastny@atletika.cz

PRASKÉ ATLETICKÉ SOUTÌE 2011  I. èást
Vydal Praský atletický svaz
pro potøeby praských atletických oddílù, klubù a komisí PAS
v nákladu 130 výtiskù.
K tisku pøipravil Jan Ruda
www.pas-atletika.cz
Pro PAS vytiskla Olympia  Sportprint
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