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TERMÍNOVÁ LISTINA KKAS 2017
Duben
1.4.
8.-9.4.
15.4.
26.4.
29.4.
29.4.

Květen
1.5
3.5.
4.5.
6.5.
7.5.
9.5.
10.5.
13.5.

13.5.
14.5.
16.5.
20.5.
20.5.
23.5.
24.5.
do 26.5.
26.-28.5.

30.5.

1.kolo chůze II.liga
Mistrovství ČR mužů a žen v chůzi na 20 km.
Mistrovství ČR v půlmaratonu mužů a žen.
Zahajovací závody /SKP Union Cheb/
Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek
v běhu na 10 000 m na dráze
Chodovská tretra, OMj v běhu na 5 000m /M,Ž,Ji,Jky/

Májové závody /SC Start KV/
Okresní kolo Štafetového poháru
Okresní kolo Štafetového poháru
1. kolo OMD PKAS, JKAS,KKAS OPEN /M,Ž,J,d/
Mistrovství České republiky mužů a žen v maratonu
Malá Cena Chebu
OMj-víceboj ml. žactva /1. kolo družstev KKAS/
1. kolo extraligy mužů a žen
1. kolo I. ligy mužů a žen
1. kolo II. ligy mužů a žen
2.kolo chůze II. liga
1.kolo II.ligy M,Ž „B“
42. ročník Velké ceny města Sušice
Mistrovství České republiky mužů, žen, juniorů a juniorek
lázně v běhu do vrchu
Mattoni Karlovarský půlmaraton
Mistrovství JKAS, PKAS,KKAS /M,Ž,J,d/ na dráze
Memoriál Ludvíka Daňka – Turnov 2017
2. kolo - Atletické přípravky – Triatlet KV
Krajské finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou
Mistrovství České republiky mužů, žen, juniorů, juniorek,
dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň,
mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích
Celostátní finále Štafetového poháru
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Poděbrady
Pardubice
Cheb
Č. Budějovice
Chodov

Karlovy Vary
Karlovy Vary
Cheb
Sušice
Praha
Cheb
M.Lázně
?
?
?
?
Praha Sp P 4
Sušice
Lipová
- Šerák
Karlovy Vary
Č. Budějovice
Turnov
Karlovy Vary
?
Olomouc
Čáslav

červen
1.6.
3.6.
3.6.
3.6.
5.6.
6.6.
6.6.
7.6.
10.6.
10.-11.6.
14.6.
15.6.
16.6.
17.6.
17.-18.6.
21.6.
23.-24.6.
24.6.
24.-25.6.
24.-29.6.
28.6.
červenec
1.7.
1.-2.7.
2.7.
8.7.

12.-16.
13.-16.
20.-23.
25.7.
27.7.
30.7.
30.7.

srpen
4.-13.8.
19.8.

Praga Academica 2017
2. kolo I. ligy mužů a žen, skupiny A
2. kolo II. ligy mužů a žen, skupiny B
3.kolo chůze II.ligy

Praha
?
Sušice
Praha-Opatov

Mítink EA – Memoriál Josefa Odložila.
Celostátní finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou.
Chodovské víceboje žactva-přípravky
Středoškolský pohár
Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje
staršího a mladšího žactva na dráze
Mistrovství České republiky mužů a žen na dráze
2. kolo ml. žactva a 1. kolo st. žactva družstev KKAS
3. kolo-atletické přípravky
Mezistátní utkání ČR-Maďarsko-Slovensko-Slovinsko
dorostenců a dorostenek
Kvalifikace na MS v běhu do vrchu
Mítink IAAF ve vícebojích – TNT Express Meeting.
Běh olympijského dne 5000m
Chodovská Maxištafeta
MISTROVSTVÍ EVROPY DRUŽSTEV
/Superliga mužů a žen/
Mistrovství České republiky juniorů, juniorek, dorostenců
a dorostenek na dráze
Letní olympiáda dětí a mládeže
Mítink IAAF – Zlatá tretra Ostrava

Praha
Kladno
Chodov
Karlovy Vary
Stříbro

3. kolo I. ligy mužů a žen
3. kolo II. ligy mužů a žen skupiny „B“
EVROPSKÝ POHÁR VE VÍCEBOJÍCH
/I. liga mužů a žen/
2. kolo extraligy mužů a žen
MISTROVSTVÍ EVROPY V BĚHU DO VRCHU
Mezistátní utkání ČR-Chorvatsko-Maďarsko-Slovensko
-Slovinsko juniorů a juniorek.
MISTROVSTVÍ SVĚTA do 17 let
MISTROVSTVÍ EVROPY do 22 let
MISTROVSTVÍ EVROPY juniorů a juniorek
Velká cena Tábora.
Velká cena Chebu /37. Ročník/
MISTROVSTVÍ SVĚTA V BĚHU DO VRCHU
4. kolo chůze

?
Pacov
Monzón

MISTROVSTVÍ SVĚTA
52. ročník Chodské patnáctistovky, VC v běhu na 100 m
a cena Jana Mazance v běhu na 300 m
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Třinec
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Maďarsko
Česká Třebová
Kladno
Stříbro
Chodov
Lille
Jablonec nNisou
Brno
Ostrava

?
Kamnik
Slovensko
Nairobi
Bydhošť
Grosseto
Tábor
Cheb
Premana
Nové M. n.M.

Londýn
Domažlice
/DOMAZ/

22.8.

Mladá Evropa /do 22 let/

26.8.

4. kolo I. ligy mužů a žen
4. kolo II. ligy mužů a žen, skupiny B
Chodovská vlečka /2. ročník/

26.8.
září
2.-3.9.
9.9.
10.9.
13.9.
16.9.
17.9.

23.9.
23.-24.9.
24.9.
do 27.9.
28.9.

28.9.
28.9.
30.9.
říjen
7.10.
15.10.

Listopad
11.11.
18.11.
25.11.

prosinec
09.12.
10.12.

Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze
2. kolo OMD Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského
kraje juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
Mistrovství České republiky družstev mužů a žen
2. kolo OMD staršího žactva a 3. kolo mladšího žactva
Mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek
Mistrovství Čech družstev dorostu
Mistrovství Čech družstev starších žáků a starších žákyň
Finále OMD Plzeňského a Karlovarského kraje
mladších žáků a mladších žákyň
Okresní kola CORNY
Baráž o postup do II. ligy mužů v Čechách.
Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze
Mistrovství České republiky v silničním běhu M,Ž,J
Krajské finále Atletického čtyřboje
Krajské finále CORNY Středoškolského poháru KK
Mistrovství České republiky družstev juniorů a juniorek
Mistrovství České republiky družstev dorostenců
a dorostenek
OMJ předžactva KKAS
Mezikrajové utkání mladšího žactva /3 skupiny/
Mezistátní utkání ČR-Chorvatsko-Maďarsko-Slovensko
-Slovinsko žáků a žákyň

Jablonec
n/Nisou
?
Vlašim
Chodov

Praha
Písek
/ATPIS/
Plzeň
Chodov /ŠAK/
Pardubice
Kolín
JKAS
Plzeň

Jihlava
Břeclav
BěchovicePraha
?
Ostrava
?
Chodov
????
Chorvatsko

Mistrovství České republiky družstev starších žáků
a starších žákyň
Běh Smolnickým kopcem OMj KKAS v přespolním běhu

????

Běh 17. listopadu
Karlovarský kros 35. ročník
Mistrovství České republiky mužů, žen, juniorů, juniorek,
dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň v krosu

Ostrov
Karlovy Vary
Dlouhoňovice

Mezikrajové utkání staršího žactva – hala
MISTROVSTVÍ EVROPY V PŘESPOLNÍM BĚHU

Praha-Olymp
Šamorín

4

Chodov

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Atletické soutěže KKAS jsou organizovány podle pravidel atletiky a soutěžních
řádů uvedených ČAS v publikaci ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2017 a podle této brožury.
2. Věkové kategorie
muži a ženy
junioři a juniorky
dorostenci a dorostenky
starší žactvo
mladší žactvo
přípravka

nar. 1997 a starší
nar. 1998 - 1999
nar. 2001 - 2000
nar. 2002 - 2003
nar. 2004 – 2005
nar. 2006 a mladší

3. K přebornickým soutěžím jsou oprávnění:
Závodníci a závodnice ročníku 2005 a starší, registrovaní dle Směrnice ČAS 8/2009 /nevztahuje se na
Krajskou soutěž atletických přípravek/ a k přeborům jednotlivců jsou řádně přihlášeni prostřednictvím
webové aplikace stránek ČAS. V soutěži družstev mladšího žactva mohou startovat i závodníci a
závodnice ročníku narození 2006.
4. Pro zajištění bezpečnosti je nezbytné, aby sektory, doskočiště a klece pro odhod kladiva
a disku odpovídaly pravidlům atletiky.
5. Pořadatelé závodů nezabezpečují půjčování tyčí pro skok o tyči. Klubům a závodníkům se
rovněž doporučuje přinášet si i vlastní kladiva a oštěpy.
6. Startovné, soutěžní poplatek v soutěžích
Startovné hradí přihlášení účastníci v hotovosti pověřenému pořadateli soutěže, nebo na účet KKAS.
Startovné je nutné uhradit v závodní kanceláři nejpozději 45 minut před začátkem soutěže. Při
nenastoupení závodníka k soutěži se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele. Startovné za
řádně přihlášené družstva, závodníky je třeba uhradit, i když se soutěží nemohou zúčastnit.
7. Zdravotní způsobilost
Za zdravotní způsobilost závodníků odpovídá atletické oddíly/kluby, zdravotní prohlídka musí
odpovídat vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č.391/2013 sb.
8. Technická četa:

-

Vedoucí technické čety musí být starší 18 let.
Vedoucí technické čety úzce spolupracuje s rozhodčím u dopadu a dle jeho pokynů řídí činnost
ostatních členů technické čety. Člen mladší 18 let se nesmí pohybovat v prostoru výseče pro dopad
náčiní. V průběhu soutěže zajišťuje technická četa vracení náčiní buď přenášením, nebo pomocí
speciálního zařízení (nikdy ne, házením).
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-

Technická četa se pod dohledem rozhodčího podílí na dodržování pravidla
o rozcvičování v soutěžním sektoru, zejména nesmí dopustit jakékoliv cvičné pokusy mimo vlastní
sektor a mimo oficiální zkušební pokusy, řízené rozhodčími.
Technická četa odpovídá za pomůcky pro zajištění závodu (pásma, značky, praporky, stolky, židle
atd.), jejich dodání k sektoru a řádné navrácení po skončení závodu.
Technická četa přebírá od pověřeného rozhodčího změřené a zvážené náčiní
a zajišťuje jeho včasnou dopravu do sektoru.

9. Protesty a odvolání
Protesty, týkající se sporných otázek, které vznikly v průběhu závodu, musí být řešeny v souladu
s pravidly atletiky.
Protest musí být podán ihned vrchníku disciplíny, nejpozději však do 30ti minut po úředním vyhlášení
výsledků závodu. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka disciplíny, se podává písemně,
společně s platbou ve výši 300,-Kč, odvolací komisi, složené zpravidla z hlavního rozhodčího, ředitele
závodů a technického delegáta nebo řídícího pracovníka. Při zamítnuti odvolání, propadá vklad ve
prospěch KKAS.
10. Zpracování výsledků
11. Odměny rozhodčím a řídícím pracovníkům
Pro odměňování rozhodčích platí Směrnice ČAS o poplatcích č. 7/2009 ze dne 14. 12. 2009 (plné
znění na webových stránkách ČAS).
Řídící pracovníci a techničtí delegáti PAS jsou odměňování ve stejné výši jako hlavní rozhodčí.
12. Závěrečná ustanovení
Případné změny a doplňky této brožury provádí výhradně Výbor KKAS.

ROZPISY MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JEDNOTLIVCŮ
KKAS
Mistrovský závod v běhu na dráze na 5 000m mužů a žen, juniorů a juniorek se uskuteční v rámci
Chodovské tretry 29.04.2017.
Mistrovství mladšího žactva KKAS ve víceboji se uskuteční v 10.05.2017 v Mariánských Lázních, rozpis
bude zveřejněn na stránkách ČAS a KKAS.
Mistrovství KKAS OPEN KKAS, JKAS a PKAS se uskuteční 20.05.2017 v Českých Budějovicích,
rozpis bude uveřejněný na stránkách ČAS a KKAS.
Mistrovství staršího a mladšího žactva KKAS a PKAS se uskuteční 10.06.2017 ve Stříbře, rozpis bude
uveřejněn na stránkách ČAS a KKAS
Mistrovství atletických přípravek se uskuteční 28.09.2017 v Chodově, rozpis bude uveřejněn na
stránkách ČAS a KKAS.
Mistrovství v přespolním běhu všech kategorií se uskuteční 15.10.2017 v Chodově, rozpis bude
uveřejněný na stránkách ČAS a KKAS.
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SOUTĚŽNÍ ŘÁD DRUŽSTEV (OMD KKAS)
1. Pořadatelem soutěží přeboru družstev je Karlovarský atletický svaz, který
uspořádáním jednotlivých kol pověřuje atletické oddíly a kluby. Soutěží se zúčastní oddíly na
základě přihlášky k činnosti 2017 a uhrazení soutěžního poplatku. Soutěže
přeboru družstev se konají podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto soutěžního řádu.
2. Soutěže řídí Karlovarský atletický svaz, prostřednictvím řídících
pracovníků, kteří jsou uvedeni u jednotlivých soutěží.
3. Soutěžní poplatky :
Muži
Junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky
Žactvo mladší i starší
Přípravky

3 000,-Kč
1 500,- Kč
1 500,- Kč
1 500,- Kč

Soutěžní poplatek jsou oddíly povinny uhradit na účet KKAS do 15.4.2017. Termín
uhrazení je i posledním dnem pro dohlášení družstev do Krajské soutěže atletických
přípravek. Neuhrazení soutěžního poplatku může být důvodem vyřazení /vyloučení/
družstva ze soutěže.
4. Soupisky
Soupisky zasílají řídícím pracovníkům vedoucí družstev emailem nejpozději jeden den
(do 20,00 hodin) před prvním kolem soutěží družstev potvrzenou a vytištěnou kopii soupisky
řídící pracovník soutěže odevzdá vedoucím družstev při prvním kole soutěže družstev, pokud
ve svém úvodním Zpravodaji neurčí jinak.
Kluby předkládají soupisku, která musí obsahovat název a seznam družstva, příjmení, jméno a
datum narození ve formě první části rodného čísla v abecedním pořadí
(viz www.atletika.cz/kestažení/formuláře). Na závěr soupisky se uvede jméno, telefon
a emailovou adresu vedoucího družstva, jeho podpis a razítko oddílu/razítko na poradě VD
před utkáním/.
Doplňková soupiska se předává řídícímu pracovníkovi v průběhu dalších kol soutěže
se stejnými náležitostmi jako soupiska základní, vždy na poradě, lze zaslat i v elektronické
podobě. Vedoucí družstva je rovněž povinen řídícímu pracovníkovi písemně oznámit
přeřazení závodníka do družstva klubu ve vyšší soutěži (týká se B, C a D družstev). Převod
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závodníků mezi dvěma družstvy ve stejném stupni soutěže není přípustný. Stejným stupněm
soutěže se rozumí kvalifikační skupiny žactva. Skupiny finálové jsou pak stupni různými.
Zdravotní způsobilost-stejně jako u soutěží jednotlivců.
5. Bodování
V soutěžích staršího a mladšího žactva se v disciplínách přidělují pomocné body od 1. do 10.
místa systémem 11, 9, 8 až 1 bod.
Víceboj 1. kola /Mariánské Lázně/ mladšího žactva se boduje 1.- 20. Místo redukovaného
pořadí /21,19,18……až 1 bod/.
Bodování pro Krajskou soutěž přípravek je uveden v kapitole III. tohoto soutěžního řádu
v oddíle přeboru družstev mladšího žactva.
Remíza se v soutěžích družstev neřeší, pomocné body se dělí. Nedělí se však zásadně body
hlavní. Při rovnosti pomocných bodů rozhoduje větší počet prvních, při stejném počtu
druhých, eventuelně dalších míst.
Pro přihlášku k disciplíně je rozhodující elektronická přihláška, v případě, že nenastoupí
někteří přihlášení závodníci ke své disciplíně a dostaví-li se pouze jeden přihlášený, závod
se nekoná, ale body se udělí.
Za družstvo musí v soutěžním kole nastoupit nejméně 3 závodníci. Při menším počtu
závodníků družstva se udělí pomocné body, ale hlavní body se družstvu neudělí.
6. Omezení startu
Na soupisce může být uveden libovolný počet závodníků, včetně hostujících a cizinců.
V každém soutěžním kole však může nastoupit nejvýše šest těchto hostujících závodníků,
z toho maximálně dva cizinci. V kategorii žactva jen tři hostující závodníci, závodnice.
Závodníci ročníků 1996 – 2002 (kat. juniorské, dorostu a staršího žactva) mohou startovat
v jednom družstvu mládežnické kategorie a v družstvu dospělých, a to vždy jen v rozsahu
závodění své věkové kategorie. Nepřipouští se start za dvě mládežnická družstva.
Mladšímu žactvu je povolen start v družstvu staršího žactva, pokud má oddíl (klub)
přihlášeno pouze starší žactvo. Přípravka (ročník 2006) smí startovat v družstvech mladšího
žactva, pouze pokud je registrována v souladu s řády ČAS. Mladší ročníky mohou startovat
pouze v soutěži přípravek.
Počet přihlášených k disciplíně není omezen
Počet startů závodníků a závodnic v jednom kole je omezen :
- pro ročníky 2002 - 2006 dvě disciplíny a štafetu
Závodníci a závodnice ročníky 2000 a mladší mohou v jednom dni startovat pouze v jednom
běhu na 800m a delším.
7. Povinnosti družstev při utkání
Pro soutěže všech kategorií je vedoucí družstva povinen do 20. hodin dne předcházejícího
utkání podat přihlášku prostřednictvím programu ZÁVODNÍ KANCELÁŘ přes webové
stránky ČAS. Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na
místě, do doby určené řídícím pracovníkem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu
pracovníkovi a závodní kanceláři 45 minut před začátkem utkání. Dopisování závodníků
do startovní listiny u individuálních disciplín v den konání závodů je zakázáno.
8. Start mimo bodování
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Přihláška k soutěži tzv. mimo bodování se podává 45 minut před zahájením utkání formou
prezentační kartičky formátu A6 s vyplněním: jména, příjmení, ročníku, klubové příslušnosti
a výkonu a to výhradně řídícímu pracovníku soutěže. Pořadatel může za start mimo bodování
požadovat startovné /max. 100,-Kč/start/
Závodníci, kteří startují mimo bodování, z důvodů:
- závodník-ce je nad povolený počet startujících za družstvo v daném kole
- závodník-ce nebyl vedoucím družstva ke kolu řádně přihlášen
- závodník-ce není registrován (uveden v registru ČAS) a nemůže být řádně přihlášen
- závodník-ce přihlášení mimo bodování mají právo tří pokusů v soutěžích v poli, nemají
nárok na zařazení do nejsilnějších rozběhů a nejvýhodnějších drah a k účasti ve finále
9. Povinnosti pořadatele utkání
Pořádající klub (oddíl) je povinen vytvořit optimální podmínky pro řádný průběh utkání,
především:
 zabezpečením podmínek pro řádný a bezpečný průběh utkání v souladu s pravidly
atletiky a ustanoveními tohoto soutěžního řádu ;
 zajištěním nezbytné zdravotní služby podle informace ministerstva zdravotnictví;
 zajistit informovanost o průběhu utkání především vyvěšováním výsledků
jednotlivých soutěží nejpozději do 20 minut po skončení disciplíny;
 zajištěním hlavního rozhodčího a potřebného počtu rozhodčích zajistit pro soutěže
staršího žactva a finálová utkání mladšího a staršího žactva elektrickou časomíru a
nejméně jeden větroměr;
 zajistit startovní čísla pro soutěžící v bězích na 800m a delších a pro štafetové
závody na 4x200m, 4x300m a 4x400m;
 zajistit zveřejnění propozic pořádaných závodů na webových stránkách KKAS i
ČAS
nejpozději 10 dnů před konáním závodů, ve formátu Word uvedeném na webových
stránkách PAS
 zajistit do tří dnů po ukončení závodů odeslaní výsledků a originálů zápisů řídícímu
pracovníkovi;
 zajistit zpracování a rozeslání výsledků podle ustanovení čl. 9 kapitoly II.;
 pořadatelům jednotlivých kol OMD se doporučuje zabezpečit hlasatelskou službu.

10.

Úhrady soutěžních poplatků, startovného
Nesplnění některého z bodu povinností pořádajícího oddílů snižuje příspěvek
na technické zabezpečení. O výši snížení příspěvku rozhoduje VV KKAS
na návrh STK.

11.

Práce řídícího pracovníka
Řídící pracovník potvrzuje základní i doplňkové soupisky. Jeden list vrací vedoucímu
družstva, jeden si ponechá. Řídící pracovník posuzuje oprávněnost startu.
Při utkání nasazuje závodníky do disciplín podle výkonnosti. V běžeckých soutěžích určí
dráhy. Do tří dnů po utkání rozesílá Zpravodaj s úředním výsledkem kola a tabulkou
soutěže všem vedoucím družstev a předsedovi STK KKAS.
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Řeší v první instanci odvolání proti výsledkům zveřejněných ve Zpravodaji (vyšší instancí
je předseda STK , případně VV KKAS). Odvolání mu kluby musí podat nejpozději do 5
dnů po vydání Zpravodaje.
12. Provinění a tresty
Družstva klubů, které ve stanovené lhůtě neuhradily stanovený soutěžní poplatek, nebudou
k soutěži připuštěna. Družstvo, které 2x nenastoupilo k utkání, bude ze soutěže vyloučeno.
Při prvním provinění se trestá odnětím hlavního bodu.
Neoprávněný start se trestá odnětím všech pomocných bodů, závodníkem získaných
a 1 hlavního bodu z upraveného pořadí.
Neoprávněným startem se rozumí:
- start závodníka, neuvedeného na soupisce,
- start závodníka v rozporu s bodem III. 1. g (omezení startu mládeže)
- start závodníka, kterému byla pozastavena činnost,
- start závodníka, který nastoupil za družstvo ve vyšší soutěži a nebyl vyškrtnut
ze soupisky
- start závodníka, dopsaného na startovní listinu (zápis) bez souhlasu řídícího
pracovníka
- start ve vyšším počtu disciplín než povoluje Soutěžní směrnice /přehled startů, nebo el.
přihláška/
Družstvo s větším počtem skutečně nastoupených závodníků k utkání (rozhoduje počet
elektronicky přihlášených a nevyškrtnutých závodníků řídícímu pracovníku před začátkem
utkání) než je povoleno, se trestá odnětím pomocných bodů nejlepšího závodníka (včetně
celého bodového zisku štafety, jejímž byl členem) a odečtením jednoho hlavního bodu
z upraveného pořadí.
13. Krajská soutěž atletických přípravek /KSAP/
KSAP je uzavřená soutěž KKAS
Oddíly se přihlašují do soutěže do 15.4.2017 u KKAS či pověřeného ŘP /řídící pracovník/.
Závodníci N E M U S Í být registrováni v ČAS.
V jednotlivých kolech počet startujících není omezen.
Kategorie – starší dívky /2006-07/
mladší dívky /2008 a 2009 a mladší/

starší chlapci /2006-07/
mladší chlapci /2008 a 2009 a mladší/

Pořadatel si může libovolně zvolit s uvedených disciplín :
60m, 60m překážek/molitan, plast /výška max. 60cm /, 150, 300m, 600m, dálka z místa odrazu,
dálka z místa, hod plným míčem z místa snožmo /1kg/, míček. Mimo tyto disciplíny zařadí
pořadatel výjimku jenom s písemným souhlasem STK KKAS.
Pro hodnocení je každý závodník povinen absolvovat celý víceboj.
ŘP vydává po každém kole tabulku pořadí klubů /oddílů/ jednotlivého kola i celkového pořadí
po 1. - 4/5/. kole a to na základě výsledků od pořadatele. Pořadatel má povinnost dodat výsledky
oddílům a ŘP do 7 dní po uskutečnění kola.
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14. Titul a odměny
Vítězná družstva získávají titul Mistr /přeborník/ KKAS v soutěži družstev pro rok 2017.
První tři družstva v kategorii juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek obdrží pohár
a diplom. První tři družstva v žákovských kategoriích obdrží diplom a medaile pro všechny
členy družstva

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Soutěž se skládá ze 4 kol
Počet kol jednotlivých kategorií :
Junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci a žákyně
Mladší žáci a žákyně
Přípravky

2 kola
2 kola
4-5 kol

Postup
- ze společného OMD juniorů a juniorek, dorostenců a dorostenek má právo účasti v mistrovství
Čech nejlepší družstvo KKAS
- z OMD KKAS staršího žactva má právo účasti v mistrovství Čech nejlepší
družstvo KKAS
Rozpis disciplín pro jednotlivá kola staršího žactva :
1. kolo 60, 300, 800, 100m př., výška, dálka, koule, disk,4x60m
2. kolo 60, 150, 1500, 200 př., výška, dálka, koule, oštěp, 4x300
1. kolo Karlovy Vary /14.červen/-Triatlet Karlovy Vary
2. kolo Chodov /13.září/ - ŠAK Chodov
Rozpis disciplín pro jednotlivá kola mladšího žactva :
1. kolo víceboj
2. kolo 60, 300, 800, 60 př., výška, dálka, koule, 4x60
3. kolo 60, 150, 600/1500, výška, dálka, míček, 4x300 /4x1 kolo/
1. kolo Mariánské Lázně /10.května/- AC Mariánské Lázně
2. kolo Karlovy Vary /14.června/ - Triatlet Karlovy Vary
3. kolo Chodov /13.září/ - ŠAK Chodov
- 1.-3. družstvo z konečného pořadí OMD mladšího žactva má právo účasti ve společném finále
PKAS a KKAS v Plzni.
Omezení počtů závodníků družstva v jednom kole :
Muži, junioři, dorostenci
24 závodníků
Starší žáci
22 závodníků
Juniorky, dorostenky, starší žákyně
20 závodnic
Mladší žáci, žákyně
18 závodníků
Řídící pracovníci soutěží
Starší a mladší žákyně
Starší a mladší žáci

Jacek Přibáň
Jaroslav Vébr
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Účastníci
Junioři
Juniorky
Dorostenky
Starší žáci
Starší žákyně
Mladší žáci
Mladší žákyně

Triatlet Karlovy Vary, SKP Union Cheb
SKP Union Cheb
Triatlet Karlovy Vary, MDDM Ostrov
Triatlet Karlovy Vary, SKP Union Cheb, ŠAK Chodov
Triatlet Karlovy Vary, SKP Union Cheb, MDDM Ostrov
Triatlet KV, Union Cheb, ŠAK Chodov, Profisport CH
Triatlet KV, Union Cheb, MDDM Ostrov, ŠAK Chodov

ROZPISY PŘEBORNICKÝCH SOUTĚŽÍ JEDNOTLIVCŮ
Základní ustanovení
1. Pořadatel
Pořadatelem přebornických soutěží jednotlivců je KKAS, který uskutečněním pověřuje atletické oddíly
a kluby.
2. Podmínky účasti
Soutěží jednotlivců mohou startovat pouze registrovaní členové atletických oddílů a klubů /neplatí pro
soutěž
přípravek/.
3. Přihlášky
K mistrovství KKAS na dráze všech kategorií se přihláška a prezentace podává přes internet stejným
způsobem jako k mistrovství ČR, to je na adrese www.atletika.cz, odkaz „kalendář“. Štafety se
přihlašují na místě v den konání.
K přeborům ve vícebojích budou vyplněny karty s udáním výkonů v jednotlivých disciplínách.
Termíny přihlášení i prezentace jsou uvedeny v rozpisech jednotlivých soutěží.
Přihlášky ke Krajské soutěži atletických přípravek jednotlivců může odlišně od výše
Uvedených podmínek stanovit pořadatel, mailem apod.
4. Úhrada
KKAS uhradí na základě předložené faktury, která bude obsahovat všechny požadované náležitosti
podle uzavřené smlouvy za uspořádání jednotlivých přeborů KKAS jednotlivců, příspěvek na
technické zabezpečení dle rozhodnutí VV KKAS a jde o tyto závody :
Přebor mladšího žactva
Přebor ve vícebojích mladšího žactva
Přebor ve vícebojích mužů, žen a mládežnických kategorií
Přebor ve vícebojích staršího žactva
Přebor v přespolním běhu všech kategorií

Nesplnění některého ustanovení smlouvy snižuje příspěvek na technické
zabezpečení. O výši snížení příspěvku rozhoduje výbor KKAS na návrh soutěžní
komise.
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5. Technická ustanovení
Závodí se podle pravidel atletiky /viz omezení startů v jednom dni apod./ a u ustanovení tohoto
rozpisu.
Závodníci startují v dresu, evidovaném pro jejich mateřský klub.
Soutěžní komise a techničtí delegáti jednotlivých soutěží žádají zástupce jednotlivých
klubů, aby při přeborech na dráze včas v závodní kanceláři omluvili nepřítomné atlety,
přihlášené k běhům do 800 m. To umožní případné přelosování rozběhů, či sloučení běhů.

6. Tituly a odměny
Přeborníkem KKAS v kategoriích mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostu a staršího žactva, pokud
v disciplíně startovali alespoň tři soutěžící pražských atletických klubů, se stává nejlépe umístěný
závodník oddílu KKAS
7. Závodní kancelář šatny
Závodní kancelář a šatny, budou otevřeny v místě a čase dle rozpisu pořádajících oddílů. Připravené
šatnové prostory slouží pouze k převlékání.
8. Závěrečná ustanovení.
Pořádající oddíly mají právo, po projednání s technickým delegátem KKAS, upravit časový pořad tak,
aby byl zajištěn hladký průběh závodů.

Přebor KKAS mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostu a žactva
v přespolním běhu
11. roč. Běh Smolnickým kopcem
Z pověření Karlovarského atletického svazu technicky zabezpečuje atletický oddíl ŠAK Chodov.
Datum konání: sobota 15. 10. 2017
Součástí závodu je KKAS mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostu a žactva v přespolním běhu.
Vedoucí činovníci:
Ředitel závodu:
Technické zabezpečení:
Místo konání:

atletický stadion v areálu Emila Zátopka v Chodově

Přihlášky : podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz)

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
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Český atletický svaz /ČAS/
Diskařská 100
169 00

tel. 233 014 400
mail. atletika@atletika.cz
IČ-00539244
č.ú. 153150982/0300

www.atletika.cz

KKAS :
Krajský atletický svaz
Karlova 17
350 02 CHEB

tel. 354 430 382
tel. 777 740 235
č.ú.304331343/0300
IČ: 70922845

Webové stránky KKAS:

Výbor KKAS

tel. 777 740 235
mail: ck.brigateam@seznam.cz

Jacek Přibáň-předseda
Karlovarská 6
350 02 Cheb
Miloslav Zítka-sekretář
Svatošská 25
360 07 Karlovy Vary-Doubí

tel. 607 992 873
mail: mzitka@centrum.cz

Miroslav Sabadin-ekonom,hospodář
Karlova 17
350 02 Cheb

tel. 603 756 533
mail: vvsuch@quick.cz

Oldřich Dvořák-STK, soutěžní komise
Jahodová 280/1
360 07 Karlovy Vary-Doubí

tel. 736 650 327
mail: dvorak.reposport@seznam.cz

Mgr. Libor Dočkal
Husova 1094
357 35 Chodov

tel. 602 459 734
mail: atletikachodov@seznam.cz

Karel Matička-revizor /není členem VV KKAS/

tel. 605 252 073
mail: karel.maticka@volny.cz

Oddíly, kluby KKAS :
SKP Union Cheb /UNICH/ 0502
Jacek Přibáň
Karlovarská 6
350 02 Cheb
www.atletikacheb.cz

tel. 777 740 235
mail: ck.brigateam@seznam.cz
IČ-14707152
č.ú. 204508543/0300

ŠAK Chodov z.s. /CHODO/ 0503
Husova 1094
357 35 Chodov
www.sakchodov.cz

tel. 602 459 734
mail: atletikachodov@seznam.cz
IČ-18248691 DIČ-CZ18248691
č.ú. 234041024/0300

Athletic club Mariánské Lázně /ACMLA/ 0506
Viktor Borsik
Ruská 315/2

tel. 606 619 936
mail: v.borsik@tiscali.cz
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353 01 Mariánské Lázně

IČ-70835799
č.ú. 35-8083590267/0100

TJ MDDM Ostrov z.s. /OSTRO/ 0507
Školní 231
363 01 Ostrov

mail: ezek@atlas.cz
IČ-1822939
č.ú. 195780691/0800
tel. 736 505 681
tel. 792 231 062

Mgr. Eva Zekuciová

Atletický klub Sokolov z.s. /AKSOK/ 0508
Boženy Němcové 1780
356 01 Sokolov
www.atletika-sokolov.com
Milan Kalousek
Líteňská 407
357 09 Habartov

tel. 777 905 142 777 740 351
mail: info@atletika-sokolov.com
mail: kalousek@svssro.com
IČ-26642263
DIČ-CZ26642263
č.ú. 35-225270247/0100

Triatlet Karlovy Vary z.s. /TRIKV/ 0510
Jahodová 280/1
360 07 Karlovy Vary-Doubí
www.triatletkv.cz

tel. 734 321 414
mail: lucie.markuskova@gmail.com
IČ-26991632
č.ú. 2800710309/2010

SC Start Karlovy Vary /KVARY/ 1553
Arnošt Ptáček
Ondřejská 36
360 01 Karlovy Vary

tel. 776 253 239
tel. 777 134 149
mail: www.arny@seznam.cz
IČ-22716203
č.ú. 3061589369/0800

Profi Sport Cheb z.s.
K nemocnici 2327//10
350 02 Cheb

tel. 777 110 514 606 665 003
mail: petrfial@email.cz
mail: karel-cerny@centrum.cz
IČ-00523488
č.ú. 781746349/0800

Atletické soutěže KKAS
Vydal Krajský atletický svaz pro potřeby
funkcionářů atletických klubů a komisí KKAS.
Redigoval: Oldřich Dvořák, k tisku připravil KKAS v březnu 2017
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