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Termínová listina 2022 

 
 
Březen 
26.  MČR v přespolním běhu dor., stž., mlž.    Slavkov u Brna 
27.  Mistrovství světa v půlmaratonu     Yangzhou (CHN) 
 
Duben 
2.  MČR v chůzi na 20 km mužů a žen    Poděbrady 
9.  MČR v půlmaratonu mužů a žen    Pardubice 
15.  Olomoucká dvacítka (MMaS v chůzi na 10 km)  Olomouc 
23.  MČR mužů, žen, juniorů a juniorek v běhu na 10 000 m  Otrokovice 
23.-24.  MS v chůzi družstev mužů, žen, juniorů a juniorek  Minsk (BLR) 
23.  MČR v chůzi na 35 km mužů a žen    Dudince (SVK) 
 
Květen 
1.  MČR v maratonu mužů a žen     Praha 
7.  1.kolo MMaS družstev mládeže (Gigant)   Vyškov 
8.  Velká cena města Olomouce     Olomouc 
14.  1.kolo I.ligy mužů a žen skupina C    Opava 
14.  Miting z okazji 100-lecia ŚL.ZLA    Chorzow (POL) 
15.  1.kolo extraligy mužů a žen     Ostrava 
15.  1.kolo II.ligy mužů a žen skupina D    Šumperk 
15.  1.kolo II.ligy mužů a žen skupina E    Vyškov 
21.  MMaS dorostenců a dorostenek    Znojmo 
21.  Atletické utkání Moravskoslezský kraj - Polsko   Raciborz (POL) 
21.  MČR v běhu do vrchu mužů, žen, juniorů a juniorek  Nová Lhota 
21.-22.  MMaS ve vícebojích      Třinec 
22.  MMaS mužů, žen, juniorů a juniorek    Ostrava 
26.  Celostátní finále Štafetového poháru    Holešov 
28.  Evropský pohár v běhu na 10 000 m 
28.  2.kolo I.ligy mužů a žen skupina C    Olomouc 
29.  2.kolo II.ligy mužů a žen skupina D    Frýdek-Místek 
29.  2.kolo II.ligy mužů a žen skupina E    Otrokovice 
31.  Zlatá Tretra Ostrava - zlatý mítink WACT   Ostrava 
 
Červen 
3.-5.  MČR ve vícebojích      Praha 
4.  MMaS staršího žactva      Ostrava 
5.  2.kolo MMaS družstev mládeže (Gigant)   Třinec 
6.  Memoriál Josefa Odložila     Praha 
8.  Celostátní finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou    
11.  3.kolo I.ligy mužů a žen skupina C    Uh.Hradiště 
11.  3.kolo II.ligy mužů a žen skupina D    Ostrava 
11.  3.kolo II.ligy mužů a žen skupina E    Znojmo 
12.  2.kolo extraligy mužů a žen     Plzeň 
14.  Kladenské memoriály      Kladno 
18.-19.  MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze Ostrava 
21.   Letní pražská tyčka      Praha 
22.  Mezistátní utkáni U18      Maďarsko 
25.-26.  MČR mužů a žen na dráze     Hodonín 
26.6.-7.7 Světová univerziáda      Chengdu (CHN) 
28.-30.  Olympiáda dětí a mládeže     Olomouc 
 
Červenec 
1.-3.  ME v horských a trailových bězích    La Palma (ESP) 
4.-7.  Mistrovství Evropy dorostenců a dorostenek   Jeruzalém (ISR) 
15.-24.  Mistrovství světa      Oregon (USA) 
24.-30.  Evropský olympijský festival mládeže    Banská Bystrica (SVK) 
30.  Mezistátní utkání U23      Maďarsko 
30.  MMaS v běhu do vrchu     Lysá hora 
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Srpen 
2.-7.  Mistrovství světa juniorů a juniorek    Cali (COL) 
7.  MČR v dlouhém horském běhu mužů a žen   Janské Lázně 
15.-21.  Mistrovství Evropy      Mnichov (GER) 
20.  4.kolo I.ligy mužů a žen skupina C    Břeclav 
21.  4.kolo II.ligy mužů a žen skupina D    Třinec 
21.  4.kolo II.ligy mužů a žen skupina E    Hodonín 
27.-28.  MČR mužů a žen do 22 let na dráze    Brno 
28.  Semifinále MMaS družstev staršího žactva   Olomouc 
 
Září 
3.  Baráž o postup do extraligy mužů a žen     
3.  Baráž o postup do I.ligy mužů a žen na Moravě a ve Slezsku  
4.  MČR družstev mužů a žen     Cheb 
10.  3.kolo MMaS družstev mládeže (Gigant)   Břeclav 
11.  MMaS družstev staršího žactva    Frýdek-Místek 
17.-18.  MČR žáků a žákyň na dráze     Jablonec 
18.  Semifinále MMaS družstev mladšího žactva   Břeclav/Ostrava 
24.  MČR družstev mládeže 
25.  MČR v silničním běhu mužů, žen, juniorů a juniorek  Praha-Běchovice 
25.  MMaS mladšího žactva     Břeclav    
 
Říjen 
1.  MČR družstev starších žáků a starších žákyň   
2.  MMaS družstev mladšího žactva    Kopřivnice 
 
Listopad 
26.  MČR v přespolním běhu mužů, žen, juniorů a juniorek  Rumburk 
 
Prosinec 
11.  Mistrovství Evropy v přespolním běhu    Turín (ITA) 
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SOUTĚŽNÍ ŘÁD DRUŽSTEV 
Směrnice ČAS 1/2022 ze dne 11. ledna 2022 

 
Čl.  1 

Základní ustanovení 
Soutěže družstev (dále jen „soutěže“) jsou nedílnou součástí atletické závodní činnosti. Vypisují 
se každoročně a probíhají podle ustanovení tohoto soutěžního řádu (dále jen „SŘ“) a Pravidel atletiky. 

Čl.  2 
Řízení soutěží 

Soutěže řídí soutěžní komise ČAS (dále jen „SK ČAS“), a to prostřednictvím svého pověřeného 
pracovníka, kterým je Libor Dinga, ČAS, Na Pískách 2583/8, 160 00 Praha 6, telefon: 734693832, 
e-mail: ldinga@atletika.cz. 
Za organizaci, přímé řízení a průběh jednotlivých soutěží zodpovídají příslušní řídící pracovníci. 

Čl.  3 
Systém soutěží 

a) Soutěže  dospělých  jsou  dlouhodobé  a  pořadí  soutěže  v  uplynulém  ročníku  je  rozhodující  
pro zařazení do stupně soutěže následujícího ročníku. 
Soutěže mládeže jsou jednoroční, začínají na úrovni krajů a končí jednorázovým mistrovstvím 
České republiky (dále jen „ČR“) v kategoriích juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších 
žáků a starších žákyň. 

b) Všechny soutěže probíhají formou víceutkání za účasti všech družstev skupiny. 

Čl.  4 
Organizace soutěží 

a) Mistrovství ČR mužů 
Uskuteční se jako šestiutkání, za účasti družstev, která se v extralize mužů umístila na 1. - 6. 
místě, uspořádá ho SKP Union Cheb, a to 4. září 2022 v Chebu. 
Družstva vstupují do soutěže s hlavními body udělenými jim za umístění v extralize mužů systémem 
6-5-4-3-2-1 bod za 1. - 6. místo. 

b) Mistrovství ČR žen 
Uskuteční se jako šestiutkání, za účasti družstev, která se v extralize žen umístila na 1. - 6. 
místě, uspořádá ho SKP Union Cheb, a to 4. září 2022 v Chebu. 
Družstva vstupují do soutěže s hlavními body udělenými jim za umístění v extralize žen systémem 
6-5-4-3-2-1 bod za 1. - 6. místo. 

c) Extraliga mužů 
Uskuteční se ve 2 kolech jako osmiutkání a dále viz ustanovení čl. 4 písm. a) a e). 

d) Extraliga žen 
Uskuteční se ve 2 kolech jako sedmiutkání a dále viz ustanovení čl. 4 písm. b) a f). 

e) Baráž o účast v extralize mužů 
Uskuteční se jednorázově jako osmiutkání, za účasti družstev, která se v extralize mužů 
umístila na 7. a 8. místě, a družstev, která se v I. lize mužů umístila ve skupinách A, B a C na 1. 
a 2. místě, a uspořádá ji oddíl, resp. klub (dále jen „oddíl“), jehož družstvo se v I. lize mužů, 
skupina A, umístilo na 1. místě, a to 3. září 2022. 

f) Baráž o účast v extralize žen 
Uskuteční se jednorázově jako sedmiutkání, za účasti družstva, které se v extralize žen 
umístilo na 7. místě, a družstev, která se v I. lize žen umístila ve skupinách A, B a C na 1. 
a 2. místě, a uspořádá ji oddíl, jehož družstvo se v I. lize mužů, skupina A, umístilo na 1. 
místě, a to 3. září 2022. 
 

mailto:ldinga@atletika.cz
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g) I. liga mužů 
Uskuteční se ve 4 kolech jako osmiutkání ve 3 skupinách a poté viz ustanovení čl. 4 písm. e) a i). 

h) I. liga žen 
Uskuteční se ve 4 kolech jako osmiutkání ve 3 skupinách a poté viz ustanovení čl. 4 písm. f) a j). 

i) Baráž o účast v I. lize mužů 
V Čechách se uskuteční jednorázově jako desetiutkání, za účasti družstev, která se v I. lize 
mužů umístila ve skupinách  A  a  B  na  7.  a  8.  místě,  a  družstev,  která  se  v  II.  lize  mužů  
umístila ve skupinách A, B a C na 1. a 2. místě, a uspořádá ji oddíl, jehož družstvo se v I. 
lize mužů, skupina B, umístilo na 7. místě, a to 3. září 2022. 
Na Moravě a ve Slezsku se uskuteční jednorázově jako desetiutkání, za účasti družstev, která 
se v I. lize mužů umístila ve skupině C na 7. a 8. místě, a družstev, která se v II. lize mužů 
umístila ve skupinách D a E na 1. - 4. místě, a uspořádá ji ….., a to 3. září 2022 v ….. 

j) Baráž o účast v I. lize žen 
V Čechách se uskuteční jednorázově jako desetiutkání, za účasti družstev, která se v I. lize 
žen umístila ve skupinách  A  a  B  na  7.  a  8.  místě,  a  družstev,  která  se  v  II.  lize  žen  
umístila ve skupinách A, B a C na 1. a 2. místě, a uspořádá ji oddíl, jehož družstvo se v I. 
lize mužů, skupina B, umístilo na 7. místě, a to 3. září 2022. 
Na Moravě a ve Slezsku se uskuteční jednorázově jako desetiutkání, za účasti družstev, která 
se v I. lize žen umístila ve skupině C na 7. a 8. místě, a družstev, která se v II. lize žen 
umístila ve skupinách D a E na 1. - 4. místě, a uspořádá ji ….., a to 3. září 2022 v ….. 

k) II. liga mužů 
V Čechách se uskuteční ve 4 kolech jako osmiutkání ve 3 skupinách a poté viz ustanovení čl. 4 
písm. i) a m). 
Na  Moravě  a  ve  Slezsku  se  uskuteční  ve  4  kolech  jako  víceutkání  ve  2  skupinách  a  
poté viz ustanovení čl. 4 písm. i). 

l) II. liga žen 
V Čechách se uskuteční ve 4 kolech jako osmiutkání ve 3 skupinách a poté viz ustanovení čl. 
4 písm. j) a n). 
Na  Moravě  a  ve  Slezsku  se  uskuteční  ve  4  kolech  jako  víceutkání  ve  2  skupinách  a  
poté viz ustanovení čl. 4 písm. j). 

m) Baráž o účast v II. lize mužů v Čechách 
Uskuteční se jednorázově jako víceutkání, za účasti družstev, která se v II. lize mužů 
umístila ve skupinách A, B a C na 8. místě, a vítězů krajských soutěží z Čech, a uspořádá ji 
vítěz krajské soutěže mužů Pardubického kraje, a to 28. září 2022. 
(SK krajů ohlásí nejpozději do 12. září 2022 pověřenému pracovníkovi SK ČAS postupující 
družstva z krajských soutěží se jmény a adresami vedoucích družstev) 

n) Baráž o účast v II. lize žen v Čechách 
Uskuteční se jednorázově  jako  víceutkání,  za  účasti  družstev,  která  se  v  II.  lize  žen  umístila 
ve skupinách A, B a C na 8. místě a vítězů krajských soutěží z Čech, a uspořádá ji vítěz 
krajské soutěže mužů Pardubického kraje, a to 28. září 2022. 
(SK krajů ohlásí nejpozději do 12. září 2022 pověřenému pracovníkovi SK ČAS postupující 
družstva z krajských soutěží se jmény a adresami vedoucích družstev) 
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 Mistrovství Čech juniorů, mistrovství Moravy a Slezska juniorů 
Mistrovství Čech se uskuteční jednorázově jako víceutkání ve 2 skupinách, právo účasti mají: 
− ve skupině A první 3 družstva z krajské soutěže Prahy, první 2 družstva z krajských 

soutěží Jihočeského kraje a Plzeňského kraje a vítězové krajských soutěží Karlovarského 
kraje a Kraje Vysočina, 

− ve skupině B první  2  družstva z krajských soutěží Středočeského kraje,  Libereckého kraje, 
Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje a vítěz krajské soutěže Ústeckého kraje. 

Skupina A se uskuteční v Plzeňském kraji, a to 10. září 2022. 
Skupina B se uskuteční ve Středočeském kraji, a to 11. září 2022. 
Mistrovství Moravy a Slezska je soutěží vícekolovou. 

o) Mistrovství ČR juniorů 
Uskuteční se jednorázově jako devítiutkání, za účasti prvních 3 družstev z mistrovství  Čech, 
skupina A a B, a prvních 3 družstev z mistrovství Moravy a Slezska, a uspořádá ho AC 
Mladá Boleslav, a to 24. září 2022 v Mladé Boleslavi. 

p) Mistrovství Čech juniorek, mistrovství Moravy a Slezska juniorek 
Mistrovství Čech se uskuteční jednorázově jako víceutkání ve 2 skupinách, právo účasti mají: 
− ve skupině A první 3 družstva z krajské soutěže Prahy, první 2 družstva z krajských 

soutěží Jihočeského kraje a Plzeňského kraje a vítězové krajských soutěží Karlovarského 
kraje a Kraje Vysočina, 

− ve skupině B první 2  družstva z krajských soutěží Středočeského kraje, Libereckého kraje, 
Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje a vítěz krajské soutěže Ústeckého kraje. 

Skupina A se uskuteční v Plzeňském kraji, a to 10. září 2022. 
Skupina B se uskuteční ve Středočeském kraji, a to 11. září 2022. 
Mistrovství Moravy a Slezska je soutěží vícekolovou. 

q) Mistrovství ČR juniorek 
Uskuteční se jednorázově jako devítiutkání, za účasti prvních 3 družstev z mistrovství  Čech, 
skupina A a B, a prvních 3 družstev z mistrovství Moravy a Slezska, a uspořádá ho AC 
Mladá Boleslav, a to 24. září 2022 v Mladé Boleslavi. 

r) Mistrovství Čech dorostenců, mistrovství Moravy a Slezska dorostenců 
Mistrovství Čech se uskuteční jednorázově jako víceutkání ve 2 skupinách, právo účasti mají: 
− ve skupině A první 3 družstva z krajské soutěže Prahy, první 2 družstva z krajských 

soutěží Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Kraje Vysočina a vítěz krajské soutěže 
Karlovarského kraje, 

− ve skupině B první 2 družstva z krajských soutěží Středočeského kraje, Ústeckého kraje, 
Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje. 

Skupina A se uskuteční v Jihočeském kraji, a to 10. září  
2022. Skupina B se uskuteční v Libereckém kraji, a to 10. 
září 2022. Mistrovství Moravy a Slezska je soutěží  
vícekolovou. 

s) Mistrovství ČR dorostenců 
Uskuteční se jednorázově jako devítiutkání, za účasti prvních 3 družstev z mistrovství  Čech, 
skupina A a B, a prvních 3 družstev z mistrovství Moravy a Slezska, a uspořádá ho AK ŠKODA 
Plzeň, a to 24. září 2022 v Plzni. 
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t) Mistrovství Čech dorostenek, mistrovství Moravy a Slezska dorostenek 
Mistrovství Čech se uskuteční jednorázově jako víceutkání ve 2 skupinách, právo účasti mají: 
− ve skupině A první 3 družstva z krajské soutěže Prahy, první 2 družstva z krajských 

soutěží Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Kraje Vysočina a vítěz krajské soutěže 
Karlovarského kraje, 

− ve  skupině  B  první  2  družstva  z  krajských  soutěží  Středočeského  kraje,  Ústeckého  
kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje. 

Skupina A se uskuteční v Jihočeském kraji, a to 10. září 
2022. Skupina B se uskuteční v Libereckém kraji, a to 10. 
září 2022. Mistrovství Moravy a Slezska je soutěží 
vícekolovou. 

u) Mistrovství ČR dorostenek 
Uskuteční se jednorázově jako devítiutkání, za účasti prvních 3 družstev z mistrovství  Čech, 
skupina A a B, a prvních 3 družstev z mistrovství Moravy a Slezska, a uspořádá ho AK ŠKODA 
Plzeň, a to 24. září 2022 v Plzni. 

v) Mistrovství Čech starších žáků, mistrovství Moravy a Slezska starších žáků 
Mistrovství Čech se uskuteční jednorázově jako víceutkání ve 2 skupinách, právo účasti mají: 
− ve skupině A první 4 družstva z krajské soutěže Prahy a první 2 družstva z krajských 

soutěží Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje kraje a Kraje Vysočina, 
− ve skupině B první 3 družstva z krajských soutěží Středočeského kraje a Libereckého 

kraje a   první   2   družstva   z   krajských   soutěží   Ústeckého   kraje,   Královéhradeckého   
kraje a Pardubického kraje. 

Skupina A se uskuteční v Praze, a to 10. září 2022. 
Skupina B se uskuteční v Královéhradeckém kraji, a to 10. září 2022. 

Mistrovství  Moravy  a  Slezska  se  uskuteční  jednorázově  jako  desetiutkání,  za  účasti  
prvních 5 družstev ze semifinále mistrovství Moravy a Slezska, skupina A (Jihomoravský kraj a 
Olomoucký kraj) a prvních 5 družstev ze semifinále mistrovství Moravy a Slezska, skupina B 
(Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj), a uspořádá ho TJ Slezan Frýdek-Místek, a to 11. září 2022 
ve Frýdku-Místku. 

w) Mistrovství ČR starších žáků 
Uskuteční se jednorázově jako desetiutkání, za účasti prvních 3 družstev z mistrovství  Čech, 
skupina A a B, a prvních 4 družstev z mistrovství Moravy a Slezska, a uspořádá ho TJ TŽ 
Třinec, a to 1. října 2022 v Třinci. 

x) Mistrovství Čech starších žákyň, mistrovství Moravy a Slezska starších žákyň 
Mistrovství Čech se uskuteční jednorázově jako víceutkání ve 2 skupinách, právo účasti mají: 
− ve skupině A první 4 družstva z krajské soutěže Prahy a první 2 družstva z krajských 

soutěží Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje kraje a Kraje Vysočina, 
− ve skupině B první 3 družstva z krajských soutěží Středočeského kraje a Libereckého 

kraje a   první   2   družstva   z   krajských   soutěží   Ústeckého   kraje,   Královéhradeckého   
kraje a Pardubického kraje. 

Skupina A se uskuteční v Praze, a to 10. září 2022. 
Skupina B se uskuteční v Královéhradeckém kraji, a to 10. září 2022. 
Mistrovství  Moravy  a  Slezska  se  uskuteční  jednorázově  jako  desetiutkání,  za  účasti  
prvních 5 družstev ze semifinále mistrovství Moravy a Slezska, skupina A (Jihomoravský kraj a 
Olomoucký kraj) a prvních 5 družstev ze semifinále mistrovství Moravy a Slezska, skupina B 
(Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj), a uspořádá ho TJ Slezan Frýdek-Místek, a to 11. září 2022 
ve Frýdku-Místku. 
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y) Mistrovství ČR starších žákyň 
Uskuteční se jednorázově jako desetiutkání, za účasti prvních 3 družstev z mistrovství  Čech, 
skupina A a B, a prvních 4 družstev z mistrovství Moravy a Slezska, a uspořádá ho TJ TŽ Třinec, 
a to 1. října 2022 v Třinci. 

 
Čl. 5 

Úhrada 
a) Družstva startují na náklady svých oddílů. Pořadatel utkání hradí náklady spojené s pořadatelstvím. 
b) ČAS poskytne: 

– pořadatelům utkání extraligy úhradu ve výši 120 000 Kč, 
– pořadatelům utkání mužů a žen v baráži o účast v extralize, I. lize a baráži o účast v I. lize 

úhradu ve výši 100 000 Kč, 
– pořadatelům  utkání  mužů  a  žen  v  II.  lize  a  baráži  o  účast  v  II.  lize  v  Čechách  úhradu 

ve výši 80 000 Kč, 
– pořadatelům  utkání  mistrovství  Čech  juniorů,  juniorek,  dorostenců  a  dorostenek  úhradu 

ve výši 50 000 Kč, 
– pořadatelům utkání mistrovství Moravy a Slezska juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek 

úhradu ve výši 100 000 Kč, 
(úhrada bude rozdělena mezi pořadatele jednotlivých kol) 

– pořadatelům utkání mistrovství Čech a mistrovství Moravy a Slezska starších žáků a 
starších žákyň úhradu ve výši 80 000 Kč, 

– pořadatelům utkání mistrovství ČR mládeže úhradu ve výši 100 000 Kč, 
– pořadatelům   chodeckých   závodů   zařazeným   do   utkání   extraligy,   I.   a   II.   ligy   úhradu 

ve výši 30 000 Kč. 
V případě nesplnění povinností pořadatele utkání uvedených v ustanoveních čl. 9 písm. a) - zajištění 
vybavení stadionu v souladu se smlouvou o pořádání utkání uzavřenou mezi ČAS a pořadatelem, 
použití kalibrované plně automatické časomíry, zajištění měření rychlosti větru u hladkých běhů na 
60 m, 100 m a 200 m, překážkových běhů na 100 m, 110 m a 200 m, dálky a trojskoku, 
kalibrovanými větroměry a zajištění kontroly náčiní měřící sadou, čl. 9 písm. e) - odeslání výsledků 
utkání zpracovaných programem Atletická kancelář 2 do statistické databáze ČAS, a čl. 9 písm. g) - 
zajištění zdravotní služby, se výše úhrady krátí o 20%, a to za každou nesplněnou povinnost zvlášť. 
Úhrada bude provedena na základě faktury zaslané pořadatelem na sekretariát ČAS. 

Čl.  6 
Podmínky účasti 

a) Soutěže se zúčastňuje družstvo, které: 
– bylo včas přihlášeno podle pokynů SK ČAS, 
– nejpozději do 31. března 2022 uhradilo na účet ČAS soutěžní poplatek ve výši 20 000 Kč 

pro extraligu, 15 000 Kč pro I. ligu a 12 000 Kč pro II. ligu. 
b) V případě, že se některé oprávněné družstvo nepřihlásí nebo před zahájením soutěže odhlásí, 

může SK ČAS doplnit soutěž o další družstvo, s přihlédnutím k ustanovením čl. 22 písm. d). 
c) Zařazování družstev do skupin provádí SK ČAS i se zřetelem na ekonomickou výhodnost. 
d) V extralize a mistrovství ČR mládeže může startovat pouze jedno družstvo oddílu, v I. a II. lize pak 

může startovat z téhož oddílu i více družstev. 
Startuje-li více družstev z téhož oddílu ve stejném stupni soutěže, není mezi nimi možný 
převod závodníků podle ustanovení čl. 6 písm. e). 
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e) Převod závodníka z nižšího do vyššího družstva téhož oddílu je možný kdykoliv po vybojování 
prvního utkání výše zařazeným družstvem. 
Z vyššího do nižšího družstva téhož oddílu lze převést jen závodníka, který za vyšší 
družstvo nebodoval v individuálních disciplínách, a to kdykoliv po vybojování prvního utkání 
výše zařazeným družstvem. 
V průběhu soutěžního ročníku může být závodník převeden nejvýše jednou. 

Čl.  7 
Soupisky 

a) V extralize, I. a II. lize startují družstva na soupisku potvrzenou řídícím pracovníkem, který 
zodpovídá za oprávněnost startu. Při pochybnosti o totožnosti závodníka se závodník 
prokazuje občanským průkazem, mladší 15 let pak jiným dokladem. Soupisku je možno 
doplňovat podle tohoto SŘ. 
Družstva startující v mistrovství Čech, mistrovství Moravy a Slezska a mistrovství ČR mládeže 
nemají povinnost soupisky předkládat. 

b) Soupiska musí obsahovat u každého závodníka údaje uvedené na tiskopisu schváleném SK 
ČAS. Pro extraligu musí družstvo odeslat soupisku dvojmo řídícímu pracovníkovi nejpozději do 30. 
dubna 2022, pro  I. a  II. ligu  předkládá družstvo  soupisku dvojmo podle pokynů řídícího 
pracovníka v jím stanoveném termínu. Změny v údajích je družstvo povinno ihned sdělit řídícímu 
pracovníkovi. 

c) Ke startu jsou oprávněni závodníci potvrzení na soupisce na základě jejich zápisu v 
záznamech ČAS. 
Doplnění soupisky provádí družstvo na doplňkové soupisce. Není dovoleno doplňovat soupisku 
až po utkání. 

d) Při přeřazení závodníka podle ustanovení čl. 6 písm. e) musí oddíl tuto skutečnost písemně 
sdělit řídícímu pracovníkovi soutěže, ve které závodník dosud startoval. 

e) Družstva,  která  jsou  povinna  předkládat  soupisky  podle  ustanovení  čl.  7  písm.  a),  
startují v mistrovství ČR mužů a žen, baráži o účast v extralize mužů a žen, baráži o účast v I. 
lize mužů a žen a baráži o účast v II. lize mužů a žen v Čechách na původní soupisky, které je 
možno doplnit podle tohoto SŘ, za předpokladu dodržení ustanovení čl. 6 písm. e). 

Čl.  8 
Startují 

a) V soutěžích dospělých 
Muži a ženy (nar. 2002 a dříve), junioři a juniorky (2003 - 2004) a v rozsahu závodění své věkové 
kategorie dorostenci a dorostenky (2005 - 2006), starší žáci a starší žákyně (2007 - 2008). 

b) V soutěžích juniorů 
Junioři a juniorky (2003 - 2004), dorostenci a dorostenky (2005 - 2006) a v rozsahu závodění své 
věkové kategorie starší žáci a starší žákyně (2007 - 2008). 

c) V soutěžích dorostu 
Dorostenci a dorostenky (2005 - 2006), starší žáci a starší žákyně (2007 - 2008). 

d) V soutěžích staršího žactva 
Starší žáci a starší žákyně (2007 - 2008), mladší žáci a mladší žákyně (2009 - 2010). 
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V přihlášce družstva ke kolu podle ustanovení čl. 13 lze kromě závodníků registrovaných v soutěžícím 
oddílu podle části první směrnice ČAS č. 8/2009, o registrovaných sportovcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „směrnice ČAS č. 8/2009“), uvést: 
− v soutěžích dospělých, juniorů a dorostu maximálně 6 (šest) závodníků hostujících v 

soutěžícím oddílu podle části třetí směrnice ČAS č. 8/2009, počítaje v to nejvýše 2 (dva) cizince 
registrované v soutěžícím oddílu podle ustanovení čl. 19 směrnice ČAS č. 8/2009, 

− v soutěžích staršího žactva maximálně 3 (tři) závodníky hostující v soutěžícím oddílu podle části 
třetí směrnice ČAS č. 8/2009, start cizinců registrovaných v soutěžícím oddílu podle ustanovení 
čl. 19 směrnice ČAS č. 8/2009 není povolen. 

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 
č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší 
jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají oddíly. 

Čl. 9 
Povinnosti pořadatele 

a) Zajistit včas organizačně a technicky uspořádání utkání. 
Utkání všech soutěží se mohou konat pouze na stadionu s dráhou s umělým povrchem o délce 400 
m vybaveném v souladu se smlouvou o pořádání utkání uzavřenou mezi ČAS a pořadatelem, 
musí v  nich  být  použita  kalibrovaná  plně  automatická  časomíra,  zajištěno  měření  rychlosti  
větru u hladkých běhů na 60 m, 100 m a 200 m, překážkových běhů na 100 m, 110 m a 200 
m, dálky a trojskoku kalibrovanými větroměry, a zajištěna kontrola náčiní měřící sadou, 
doporučuje se zřídit svolavatelnu. 

b) Zajistit dostatečný počet kvalifikovaných rozhodčích, kterým je povinen uhradit odměnu podle 
Sazebníku poplatků, odměn a náhrad vydaného Předsednictvem ČAS. 

c) Zpracovat rozpis závodů, včetně  časového  pořadu,  a  po  jeho  schválení  řídícím  pracovníkem, 
ho nejpozději 14 dnů před konáním utkání zveřejnit na webové stránce ČAS 
(http://www.atletika.cz). 
Případná odchylka časového pořadu od vzorového časového pořadu je přípustná pouze v 
případě, že si to vyžaduje rozmístění soutěžních sektorů na stadionu. 

d) Po  skončení  utkání  předat  na  místě  řídícímu  pracovníkovi  doklady  o  utkání,  včetně  originálů 
opravených výtisků přihlášek podle ustanovení čl. 13 a zápisů. 

e) Průběžně  informovat  o  stavu  utkání  a  po  jeho  skončení  zajistit  pro  řídícího  
pracovníka a zúčastněná družstva výsledky utkání s tabulkou soutěže. 
Ihned po skončení utkání odeslat výsledky utkání s tabulkou soutěže zpracované programem 
Atletická  kancelář  2  do  statistické  databáze  ČAS.  Doporučuje  se  odesílat  výsledky  i  online 
v průběhu závodů. 
Opravit chyby zjištěné ve výsledcích utkání řídícím pracovníkem a uvedené v jeho zpravodaji podle 
ustanovení čl. 20 písm. b) a odeslat opravené výsledky utkání znovu do statistické databáze ČAS. 

f) Zajistit kvalifikovaného moderátora. 
g) Zajistit v prostoru stadionu možnost občerstvení, zdravotní službu (lékaře, příp. zdravotníka), která 

musí být přítomna minimálně 60 minut před začátkem utkání a 30 minut po skončení utkání, 
a odpovídající podmínky pro provedení dopingových kontrol podle Směrnice pro kontrolu a postih 
dopingu ve sportu v České republice a pokynů dopingových komisařů. 
Jméno lékaře, příp. zdravotníka, a jeho stanoviště je nutno uvést v rozpisu závodů a  oznámit 
na technické poradě. 
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Čl. 10 
Rozhodčí 

Na utkání mistrovství ČR mužů a žen, extraligy, baráže o účast v extralize a mistrovství ČR mládeže 
deleguje hlavního rozhodčího, příp. další rozhodčí, komise rozhodčích ČAS, na utkání baráže o 
účast v I. lize, II. ligy, baráže o účast v II. lize v Čechách, mistrovství Čech mládeže a mistrovství 
Moravy a Slezska starších žáků a starších žákyň delegují hlavního rozhodčího, příp. další 
rozhodčí, komise rozhodčích krajů, delegování ostatních rozhodčích zajistí pořadatel. 
Pokud pořadatel prostřednictvím rozpisu závodů nebo zpravodaje řídícího pracovníka požádá 
zúčastněná  družstva  o  zajištění  1  -  2  rozhodčích,  budou  tito  zařazeni  mezi  delegované  
rozhodčí a mají nárok na vyplacení odměny podle ustanovení čl. 9 písm. b). 

Čl. 11 
Přístup na hřiště 

Právo vstupu na plochu hřiště během utkání mají pouze závodníci, jejichž disciplína probíhá, řídící 
pracovník, delegovaní rozhodčí a činovníci závodů. 

Čl. 12 
Přeložení utkání 

a) Utkání lze přeložit jen: 
– v případě neregulérního stavu hřiště (rozhoduje hlavní rozhodčí), 
– v důsledku zásahu vyšší moci. 

b) Při nedokončeném utkání se v náhradním termínu uskuteční pouze neprovedené disciplíny, přičemž 
zůstává v platnosti přihláška na příslušné kolo. 

c) O  termínu  přeloženého,  resp.  nedokončeného,  utkání  rozhoduje  řídící  pracovník  po  
konzultaci s vedoucími všech družstev. 

d) Přeložit některou disciplínu na jiné místo lze jen výjimečně, a to v případě, kdy hrozí nedokončení 
utkání, rozhodnutí o tom přísluší jury. Poznámka o místu konání takové disciplíny musí být 
uvedena ve výsledcích utkání. 

 
Čl. 13 

Přihláška ke kolu, technická porada 
Oddíly jsou povinny podat nejpozději dva dny před konáním utkání do 20.00 hodin na webové 
stránce ČAS (http://www.atletika.cz) předběžnou přihlášku ke kolu, která musí obsahovat seznam 
závodníků s uvedením příjmení, jména, startovního čísla, názvu přihlašované individuální disciplíny a 
aktuálního (pro 1. kolo i loňského) výkonu docíleného v přihlašované disciplíně. 
Oddíl může na předběžné přihlášce přihlásit nejvýše 2 (dva) závodníky nad maximální počet 
závodníků, který může v jednom kole za družstvo startovat podle ustanovení čl. 17 písm. a). 
Porušení tohoto ustanovení se trestá pokutou ve výši 3 000 Kč za každého navíc přihlášeného 
závodníka. 
Na předběžné přihlášce může být závodník přihlášen jen k takovému počtu individuálních disciplín, ve 
kterém může startovat podle ustanovení čl. 17 písm. c) a d), a při dodržení ustanovení čl. 17 písm. 
e). Porušení tohoto ustanovení se trestá pokutou  ve výši 1 000 Kč za každého chybně 
přihlášeného závodníka. 
Při zahájení technické porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele dva výtisky předběžné 
přihlášky k provedení škrtů závodníků, kteří ke kolu nenastoupí, a označení závodníků, kteří nejsou v 
soutěžícím oddílu registrováni podle části první směrnice ČAS č. 8/2009. 
Vedoucí družstev odevzdají oba opravené výtisky předběžné přihlášky řídícímu pracovníkovi, který je 
parafuje, jeden výtisk předá závodní kanceláři a jeden výtisk vrátí příslušnému vedoucímu družstva. 
Přihlášky štafet a případné požadavky na start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“ se 
podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické 
soutěži“ (dále jen „kartičky“). 
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Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky závodní kanceláři se považuje za konečnou přihlášku 
a uskutečněný start se všemi důsledky. 
Nejpozději 45 minut před začátkem utkání předá závodní kancelář řídícímu pracovníkovi seznamy 
závodníků přihlášených k jednotlivým disciplínám. 
Poté řídící pracovník vedoucím družstev ohlásí počty závodníků přihlášených k jednotlivým 
disciplínám,   a   je-li   k   některé   disciplíně   přihlášeno   více   závodníků,   než   je   počet   
uvedený v ustanoveních čl. 16 písm. g), pak jim také oznámí, které závodníky s nejslabšími 
výkony z této disciplíny vyřazuje podle ustanovení čl. 17 písm. b). 
Nakonec řídící pracovník v seznamech závodníků přihlášených k jednotlivým disciplínám upravených 
o případné výše uvedené škrty provede zařazení závodníků do běhů a rozběhů, včetně přidělení 
drah, resp. stanovení pořadí na startu,  určení jejich pořadí v technických disciplínách,  a tyto  
seznamy odevzdá závodní kanceláři k tisku zápisů. 
V případě pozdního příjezdu družstva k utkání způsobeného vyšší mocí je řídící pracovník povinen, 
je-li to technicky možné, přijmout přihlášku k disciplínám, které dosud nezačaly. 

Čl. 14 
Začátek utkání 

Začátek utkání všech soutěží je stanoven na 10.30 hodin. Jiný začátek utkání může stanovit 
řídící pracovník po dohodě s pořadatelem, přičemž je povinen o tom neprodleně informovat 
zúčastněná družstva ve zpravodaji řídícího pracovníka. 
Technická porada bude zahájena 60 minut před začátkem utkání. 

Čl. 15 
Hodnocení 

a) Ve všech soutěžích se udělují pomocné body za umístění v jednotlivých disciplínách: 
– při zařazení 7 a více družstev se boduje prvních 10 míst systémem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 

bod za 1. - 10. místo, 
– při  zařazení  6  a  méně  družstev  se  boduje  prvních  8  míst  systémem  9-7-6-5-4-3-2-1  

bod za 1. - 8. místo. 
V extralize a mistrovství ČR mužů a žen budou v případě splnění níže uvedených 
výkonnostních limitů k bodům za umístění uděleny navíc 2 body. 

 
Muži Disciplína Ženy 
10.45 100 m 11.60 
21.10 200 m 23.70 
46.80 400 m 53.80 

1:48.00 800 m 2:05.50 
3:41.50 1500 m 4:17.00 
8:05.00 3000 m 9:15.00 
14:05.00 5000 m 16:10.00 

14.10 100/110 m př. 13.50 
51.50 400 m př. 58.50 

8:55.00 3000 m př. 10:10.00 
2.15 Výška 1.83 
5.25 Tyč 4.20 
7.60 Dálka 6.30 
15.80 Trojskok 13.20 
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18.50 Koule 15.50 
57.00 Disk 52.00 
75.00 Oštěp 54.00 
68.00 Kladivo 62.50 
41.00 4x100 m 47.00 

3:15.00 4x400 m 3:43.00 
22:00.00 5000 m chůze 25:00.00 

43:05 10 km chůze 48:30 

Pořadí závodníků v hladkých bězích, ve kterých se uskuteční rozběhy a finále (60 m, 100 m), se 
určí tak, že body za první až šesté místo získávají závodníci finále A a body za sedmé až 
desáté místo závodníci finále B. 
V ostatních bězích, včetně všech běhů překážkových a štafet, se pořadí závodníků stanoví 
podle dosažených časů ze všech běhů. 
V případě výpadku plně automatické časomíry v některém z běhů se pořadí závodníků stanoví podle 
ručně změřených časů a ve výsledcích utkání se uvedou oboje časy. 
Při diskvalifikaci závodníka před startem, nenastoupení do finále nebo při vzdání závodu ve finále 
se pořadí neposunuje. 
Pro udělování bodů v každém kole je rozhodující počet družstev do skupiny zařazených, nikoliv 
počet družstev, který ke kolu skutečně nastoupí. 
Plichty na bodovaných místech se řeší tak, že pomocné body se dělí aritmetickým průměrem mezi 
závodníky, kteří jsou v plichtě. 

b) Plichta družstev v pomocných bodech v kole se řeší tak, že o pořadí rozhoduje větší počet 
získaných prvních, příp. druhých, resp. dalších, míst. 

c) Družstvo tvoří nejméně 3 (tři) skutečně nastoupivší závodníci. Nastoupí-li menší počet závodníků, 
tj. 1 (jeden) nebo 2 (dva), získané pomocné body se započtou, družstvu se však nepřidělí 
žádný hlavní bod. 

d) Hlavní body se přidělují v opačném pořadí podle počtu družstev zařazených do skupiny, a to podle 
počtu pomocných bodů získaných v kole. 
Hlavní body se nedělí. 

e) Družstvo, které nezískalo v některém kole žádný pomocný bod, nemůže získat ani žádný hlavní bod. 

Čl. 16 
Zvláštní technická ustanovení 

a) Závody v hladkých bězích delších než 100 m, překážkových bězích a štafetách se uskuteční 
přímo jako finále (běhy na čas). Řídící pracovník rozdělí  závodníky podle výkonnosti  do 
finálových běhů A, B, příp. C, D, atd. 
Je-li to možné, doporučuje se u hladkých běhů na 200 m a štafet na 4x100 m vynechat první dráhu. 

b) V mistrovství ČR mužů a žen se v hladkých bězích na 100 m postup do finále řeší takto: 
– při  dvou  rozbězích  postupují  z  každého  rozběhu  do  finále  závodníci,  kteří  se  umístili 

na 1. - 3. místě, a 2 závodníci podle dosažených časů, 
– při  třech  rozbězích  postupují  z  každého  rozběhu  do  finále  závodníci,  kteří  se  umístili 

na 1. a 2. místě, a 2 závodníci podle dosažených časů. 
Ve finále startuje 8 závodníků. 
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c) V ostatních soutěžících se při závodech v hladkých bězích na 60 m a 100 m postup do finále řeší 
takto: 
– při  dvou  rozbězích  postupují  z  každého  rozběhu  do  finále  A  závodníci,  kteří  se  umístili 

na 1. - 3. místě, a do finále B závodníci, kteří se umístili na 4. - 6. místě, 
– při  třech  rozbězích  postupují  z  každého  rozběhu  do  finále  A  závodníci,  kteří  se  umístili 

na 1. a 2. místě, a do finále B závodníci, kteří se umístili na 3. a 4. místě, 
– při čtyřech rozbězích postupují do finále A vítězové rozběhů a 2 závodníci podle dosažených 

časů a do finále B dalších 6 závodníků podle dosažených časů. 
V prvním kole extraligy, I. a II. ligy lze v hladkém běhu na 100 m postup do finále řešit i tak, že 
do finále A postoupí vítězové rozběhů a 2 - 4 závodníci podle dosažených časů a do finále B 
dalších 6 závodníků podle dosažených časů. 
Ve finále A a B startuje 6 závodníků a finálové běhy se uskuteční vždy v pořadí A, B. 
d) Odpadnou-li plánované rozběhy, uskuteční se finále vždy v čase rozběhů. 
e) Pokud je k disciplíně přihlášen jen jeden závodník, disciplína se neuskuteční. Řídící 

pracovník je povinen tuto skutečnost ihned oznámit vedoucím všech družstev, a to ještě před 
zahájením utkání na technické poradě. Je povinen přijmout případně další přihlášku na tuto 
disciplínu, a to i v případě změny sestavy. Nepřihlásí-li se žádný další závodník, může oddíl 
přehlásit přihlášeného závodníka na jinou disciplínu, pokud je tam místo. 

f) Pokud je jasné, že po rozbězích zbude pro finále B jen jediný závodník, finále B se 
nekoná, ale závodník získává pomocné body, jako kdyby závod běžel. Toto ustanovení platí i 
v případě prezentace jednoho závodníka k finále B. 

g) Při zařazení 8 a méně družstev: 
− mohou v bězích startovat nejvýše 24 závodníci, 
− může v technických disciplínách startovat nejvýše 20 závodníků. 
Při zařazení 9 a více družstev: 
− mohou,  resp.  může,  v  bězích  na  tratích  800  m  a  kratších  startovat  na  osmidráze  

nejvýše 32 závodníci, resp. na šestidráze nejvýše 30 závodníků, 
− mohou v bězích na tratích 1500 m a delších a v technických disciplínách startovat nejvýše 

24 závodníci. 
h) Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící pracovník podle výkonnosti pro každé kolo 

zvlášť, s přihlédnutím k nominačním kritériím ČAS na mistrovství světa, mistrovství Evropy, 
mistrovství světa juniorů a mistrovství Evropy do 17 let. 

i) V trojskoku musí být místem odrazu odrazové břevno, jehož vzdálenost od doskočiště určí 
řídící pracovník na technické poradě. 

j) Závodníci mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo 
oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS. 
Start v jiném  dresu nebo  jiné kombinéze není přípustný,  za jiný dres, resp.  jinou 
kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza. 

k) V mistrovství ČR mužů a žen a extralize musí závodníci startovat se dvěma startovními čísly 
upevněnými na prsou i na zádech, výjimkou jsou výška, tyč, dálka a trojskok. 
V  ostatních  soutěžích  mohou  závodníci  startovat  jen  s  jedním  startovním  číslem  
upevněným buď na prsou nebo na zádech. 
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Čl. 17 
Omezení startů 

a) V soutěžích může v jednom kole za družstvo startovat maximálně: 
– mistrovství ČR mužů a žen, extraliga mužů a žen, baráž o účast v extralize mužů a žen, I. 

liga mužů a žen, baráž o účast v I. lize mužů a žen, II. liga mužů a žen, baráž o účast v II. lize 
mužů a  žen  v  Čechách,  mistrovství  Čech  a  mistrovství  ČR  juniorů  a  juniorek,  mistrovství  
Čech a mistrovství ČR dorostenců a dorostenek 24 závodníci, 

– mistrovství Čech, mistrovství Moravy a Slezska a mistrovství ČR  starších  žáků  a  starších 
žákyň 22 závodníci, 

b) Ve všech soutěžích může za každé družstvo startovat v jednotlivých disciplínách libovolný počet 
závodníků. Při vysokém počtu přihlášených závodníků k disciplíně má však řídící pracovník právo 
vyřadit závodníky s nejslabšími výkony. Toto vyřazení musí ihned oznámit vedoucímu družstva 
a pouze tento závodník může být přehlášen na jinou disciplínu, pokud je tam místo. 

c) Ve všech soutěžích mohou v jednom kole startovat: 
– muži a ženy (nar. 2002 a dříve), junioři a juniorky (2003 - 2004) nejvýše ve 3 individuálních 

disciplínách, 
– dorostenci a dorostenky (2005 - 2006) nejvýše ve 3 disciplínách, 
– starší žáci a  starší  žákyně  (2007  -  2008)  v  soutěžích  dospělých,  juniorů  a  dorostu  

nejvýše ve 2 disciplínách a v soutěžích staršího žactva nejvýše ve 3 disciplínách, 
– mladší žáci a mladší žákyně (2009 - 2010) nejvýše ve 3 disciplínách. 

d) Závodníci kategorií dospělých (2002 a starší) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom 
závodě na tratích 3000 m a delších, závodníci kategorií juniorů (2003 - 2004) mohou v jednom dni 
startovat pouze v jednom závodě na tratích 1500 m a delších, závodníci kategorií dorostu 
(2005 - 2006) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích 800 m a 
delších a závodníci kategorií žactva (2007 - 2010) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom 
individuálním závodě na tratích 300 m a delších. 

e) Závodník kategorií mládeže může startovat v jednom stupni soutěže pouze za jedno družstvo 
mládeže. 

Prvním stupněm soutěže je krajská soutěž (včetně mistrovství Moravy a Slezska v kategoriích 
juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek), druhým stupněm  soutěže  je  mistrovství  Čech, resp. 
mistrovství Moravy a Slezska v kategoriích starších žáků a starších žákyň, a třetím stupněm 
soutěže je mistrovství ČR. 
f) S výjimkou mistrovství ČR mužů a žen a mistrovství ČR mládeže může řídící pracovník, jehož 

rozhodnutí je konečné, povolit start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“, přičemž je povinen 
respektovat maximální počty závodníků, kteří mohou startovat v bězích a v technických disciplínách 
podle ustanovení čl.  16  písm.  g).  Tento  start  však  může  povolit  jen  závodníkům  uvedeným 
na soupiskách družstev startujících v příslušné soutěži,  a to  nejvýše 2 závodníkům z každého 
družstva, a zcela mimořádně i dalším závodníkům, kteří ho o to požádali a uhradili pořadateli 
zápisné ve výši 200 Kč za jeden start. 
Požadavek na start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“ je nutno předat řídícímu pracovníkovi 
při zahájení technické porady formou kartičky. 
Pokud  řídící  pracovník  nerozhodne  jinak,  nemá  závodník  startující  tzv.  „mimo  bodování“ 
v hladkých bězích na 60 m a 100 m nárok na postup do finále a v dálce, trojskoku, kouli, disku, 
oštěpu a kladivu nárok na další 3 pokusy. 
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Čl. 18 
Provinění a tresty 

a) Družstvo,  jehož  vinou  dojde  k  neuskutečnění  utkání,  se  trestá  odečtením  dvou  hlavních  
bodů a pokutou ve výši 25% úhrady za uspořádání utkání uvedené v ustanoveních čl. 5 písm. 
b). Tento pořadatel je navíc povinen uhradit soupeřům, řídícímu pracovníkovi a delegovaným 
rozhodčím, kteří se k utkání dostaví, všechny prokázané výlohy. Doklady musí být 
předloženy předem ke kontrole ekonomické komisi ČAS. 
Družstvo, jehož vinou dojde k neprovedení některé disciplíny a tím i k nedokončení utkání, se 
trestá odečtením jednoho hlavního bodu a pokutou ve výši 10% úhrady za uspořádání utkání 
uvedené v ustanoveních čl. 5 písm. b). Řídící pracovník stanoví náhradní termín konání této 
disciplíny na náklady tohoto pořadatele. 
Družstvo extraligy, I. nebo II. ligy, které se k utkání nedostaví, není klasifikováno a trestá se 
odečtením jednoho hlavního bodu a pokutou ve výši 10 000 Kč. Při dvou nedostaveních se k 
utkání se družstvo vylučuje ze soutěže. 

b) Nedodržení termínů a dalších ustanovení SŘ se trestá pokutou ve výši 2 000 Kč, v 
opakovaném případě ve výši 5 000 Kč, pokud SŘ nedefinuje jiné výše pokut. Pokuty vyhlašuje 
řídící pracovník ve zpravodaji a jsou splatné do 8 dnů. Do termínu zaplacení pokuty má družstvo 
zastavenou činnost. Zastavení činnosti se však netýká ani dalších družstev oddílu ani jednotlivců. 

c) Družstvo, které v průběhu soutěže vystoupí z extraligy, I. nebo II. ligy, se trestá pokutou ve výši 
20 000 Kč. 
Při vystoupení nebo vyloučení družstva ze soutěže se nemění bodové zisky ostatních 
družstev 
v předchozích kolech. 
Toto družstvo se pro další soutěžní ročník zařadí do nejnižšího stupně soutěže. 

d) Neoprávněný start závodníků se trestá ztrátou všech pomocných bodů získaných těmito 
závodníky (včetně všech bodů štafety) a navíc odečtením jednoho hlavního bodu za každého 
neoprávněně startujícího závodníka, a to z upraveného pořadí. Každý neoprávněný start se 
posuzuje a trestá zvlášť. 
Neoprávněným startem se rozumí: 
– porušení ustanovení čl. 17 písm. c), d) a e), 
– start mimo rozsah závodění své věkové kategorie, 
– porušení pravidla o dopingu, 
– start závodníka, který má zastavenou činnost, 
– start závodníka nepotvrzeného na soupisce, 
– start závodníka  nevyškrtnutého ze soupisky,  ač startoval  za družstvo  ve vyšší nebo v 

nižší soutěži, 
– start závodníka dopsaného na startovní listinu (zápis) bez souhlasu řídícího pracovníka. 

e) Zjistí-li se neoprávněný start závodníka po rozběhu, provede se diskvalifikace a do finále 
postoupí další závodník. Při zjištění neoprávněného startu v průběhu technické disciplíny se 
závodník ihned vylučuje. Zároveň se uplatní ustanovení čl. 18 písm. d). 

f) Družstvo, za které nastoupí více než povolený počet závodníků, se trestá odečtením 
pomocných bodů nejlepšího závodníka, a to za každého navíc startujícího závodníka. 
Po upravení bodového součtu pomocných bodů se za každého závodníka startujícího nad 
povolený počet odečítá jeden hlavní bod. 
Obdobně se postupuje v případě porušení ustanovení čl. 8. 

g) Porušení pravidla o dopingu se trestá odečtením všech pomocných bodů získaných provinivším 
se závodníkem, a to ve všech kolech uskutečněných po datu pozitivního dopingového nálezu. 
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h) V jednorázových soutěžích (mistrovství ČR mužů a žen, baráž o účast v extralize mužů a žen, 
baráž o účast v I. lize mužů a žen, baráž o účast v II. lize mužů a žen v Čechách, 
mistrovství Čech mládeže, mistrovství Moravy a Slezska starších žáků a starších žákyň a 
mistrovství ČR mládeže), kdy se hlavní body neudělují, se místo jednoho hlavního bodu 
odečítá deset pomocných bodů, při uplatnění ustanovení čl. 18 písm. d) a f). 

i) Každý nenastoupený start - DNS, závodníka se trestá pokutou ve výši 200 Kč, přičemž 
tento závodník může nastoupit k disciplínách následujícím po nenastoupeném startu. 

j) Zaslání přihlášky do soutěže příštího ročníku po termínu stanoveném SK ČAS se  trestá 
pokutou ve výši 5 000 Kč. Při odhlášení řádně přihlášeného družstva ze soutěže před jejím 
zahájením se oddíl trestá pokutou ve výši 5 000 Kč, pokud tak učiní do konce kalendářního 
roku, ve kterém se přihláška podává, resp. pokutou ve výši 10 000 Kč, pokud tak učiní  až v 
roce následujícím. 

 
Čl. 19 

Protesty, odvolání, námitky 
a) Při podávání protestů se postupuje podle Pravidel atletiky. Případné  odvolání proti rozhodnutí 

vrchníka disciplíny podává písemně vedoucí družstva do rukou hlavního rozhodčího s 
vkladem 500 Kč. 
Odvolání řeší jury ve složení řídící pracovník, ředitel závodů a hlavní rozhodčí, která vydá písemné 
rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele. Rozhodnutí o 
protestech a odvoláních musí být uvedena ve výsledcích utkání. 

b) Námitky proti rozhodnutí řídícího pracovníka se podávají písemně do 7 dnů po zveřejnění jeho 
rozhodnutí ve zpravodaji. Podávají je odpovědní činovníci oddílu, a to doporučeně na jeho 
adresu. Tyto námitky se nedokládají žádným vkladem. 
Námitky proti rozhodnutí řídícího pracovníka lze podat písemně do 7 dnů po zveřejnění jeho 
rozhodnutí ve zpravodaji také z moci úřední. Podat je mohou předseda SK ČAS nebo 
vedoucí oddělení soutěží ČAS, a to doporučeně na jeho adresu. 
Pokud řídící pracovník námitkám nevyhoví, je povinen je do 3 dnů po jejich obdržení postoupit 
k vyřízení pověřenému pracovníkovi SK ČAS, jehož rozhodnutí je konečné. 

Čl. 20 
Zpravodaj řídícího pracovníka 

a) Po každém kole vydává řídící pracovník do 4 dnů zpravodaj s tabulkou soutěže. Při rovnosti 
hlavních bodů v tabulce rozhoduje o pořadí větší počet získaných pomocných bodů, při jejich 
rovnosti pak rozhoduje větší počet získaných prvních, příp. druhých, resp. dalších, míst. 

b) Řídící pracovník ve zpravodaji dále: 
– zhodnotí plnění povinností pořadatele utkání podle ustanovení čl. 9 písm. a) - zajištění 

vybavení stadionu v souladu se smlouvou o pořádání utkání uzavřenou mezi ČAS a 
pořadatelem, použití kalibrované plně automatické  časomíry,  zajištění  měření  rychlosti  
větru  u  hladkých  běhů na 60 m, 100 m a 200 m, překážkových běhů na 100 m, 110 m a 
200 m, dálky a trojskoku kalibrovanými větroměry a zajištění kontroly náčiní měřící sadou, 
čl.  9 písm. e)  - odeslání výsledků utkání zpracovaných programem Atletická kancelář 2 do 
statistické databáze ČAS, a čl. 9 písm. g) - zajištění zdravotní služby, 

– uvede počty závodníků startujících za jednotlivá družstva a zvlášť uvede počty závodníků, kteří 
nejsou v soutěžícím oddílu registrováni podle části první směrnice ČAS č. 8/2009, 

– uvede počty závodníků startujících v jednotlivých disciplínách, 
– informuje o případných proviněních a trestech podle ustanovení čl. 18, 
– opraví chyby zjištěné ve výsledcích utkání a uloží pořadateli utkání odeslat opravené výsledky 

utkání znovu do statistické databáze ČAS. 
c) Zpravodaj  se  zasílá  vedoucím  všech  družstev,   předsedovi   SK   ČAS   (Ondřej   Veverka, 

503 43 Černilov 457, e-mail: veverkao@centrum.cz) a pověřenému pracovníkovi SK ČAS (Libor 
Dinga, ČAS, Na Pískách 2583/8, 160 00 Praha 6, e-mail: ldinga@atletika.cz). 
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Čl. 21 
Tituly a odměny 

a) Družstva, která se v extralize umístí na 1. místě, získávají titul „Vítěz extraligy pro rok 2022“ 
a obdrží plaketu. 

b) Vítězná družstva mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších 
žáků a starších žákyň získávají titul „Mistr ČR pro rok 2022“ a obdrží plaketu, medaile a diplomy, 
stejně jako družstva na 2. a 3. místě. 
Vítězná družstva mistrovství ČR v kategoriích juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších 
žáků a starších žákyň obdrží ještě mistrovská trička. 

c) Vítězná družstva mistrovství Čech juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a 
starších žákyň získávají titul „Mistr Čech pro rok 2022“ a obdrží plaketu, medaile a diplomy, 
stejně jako družstva na 2. a 3. místě. 

d) Vítězná družstva mistrovství Moravy a Slezska juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších 
žáků a starších žákyň získávají titul „Mistr Moravy a Slezska pro rok 2022“ a obdrží plaketu 
medaile a diplomy, stejně jako družstva na 2. a 3. místě. 

Čl. 22 
Postupy a sestupy 

a) Družstva, která obsadí v baráži o účast v extralize mužů a žen 1. a 2. místo, získávají právo 
startu v extralize mužů a žen v roce 2023. 

b) Počet družstev postupujících z baráže o účast v I. lize mužů a žen do I. ligy mužů a žen 
závisí od územního naplnění ustanovení čl. 22 písm. a). 

c) Počet družstev postupujících z baráže o účast v II. lize mužů a žen v Čechách do II. ligy mužů a 
žen v Čechách závisí od územního naplnění ustanovení čl. 22 písm. a). 

d) Pokud družstvo, které obsadí postupové místo podle ustanovení čl. 22 písm. a), b) a c) do 
vyšší soutěže postoupit nechce, nepřihlásí-li se do ní nebo se z ní před jejím zahájením 
odhlásí, může postoupit družstvo, které obsadilo v příslušné baráži první nepostupové místo. 
Pokud i toto družstvo nechce postoupit, může postoupit družstvo, které obsadilo v příslušné baráži 
druhé, příp. třetí, resp. další, nepostupové místo, stejně jako v případech, kdy se k soutěži 
nepřihlásí nebo se z ní před jejím zahájením odhlásí některé jiné oprávněné družstvo. 

e) Přihláška družstva podaná pro následující ročník do nižšího stupně soutěže, než odpovídá 
pořadí v uplynulém ročníku, může být odmítnuta a toto družstvo může být zařazeno do 
nejnižšího stupně soutěže. 

Tabulka postupů a sestupů 
 

 Muži Ženy 
Čechy Morava Čechy Morava 

Extraliga 2023 8 0 7 1 
Počet družstev postupujících z baráže 
do 
  

6 0 6 1 

Počet družstev postupujících z baráže 
do 

  
5 - 5 - 

Extraliga 2023 7 1 6 2 
Počet družstev postupujících z baráže 
do 
  

5 1 5 2 

Počet družstev postupujících z baráže 
do 

  
4 - 4 - 
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Extraliga 2023 6 2 5 3 
Počet družstev postupujících z baráže 
do 
  

4 2 4 3 

Počet družstev postupujících z baráže 
do 

  
3 - 3 - 

Extraliga 2023 5 3 4 4 
Počet družstev postupujících z baráže 
do 
  

3 3 3 4 

Počet družstev postupujících z baráže 
do 

  
2 - 2 - 

Extraliga 2023 4 4  
Počet družstev postupujících z baráže 
do 
  

2 4 

Počet družstev postupujících z baráže 
do 

  
1 - 

 
Čl. 23 

Zvláštní ustanovení pro soutěže mládeže 
a) Pro soutěže mládeže platí ustanovení tohoto SŘ. 
b) Pořadatelé mistrovství Čech a mistrovství ČR zveřejní nejpozději do 26. srpna 2022 rozpis závodů 

schválený řídícím pracovníkem na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz). 
c) SK krajů ohlásí nejpozději do 5. září 2022 pověřenému pracovníkovi SK ČAS postupující družstva 

z krajských soutěží se jmény a adresami vedoucích družstev. 
d) Řídící pracovníci mistrovství Čech a mistrovství Moravy a Slezska ohlásí nejpozději do 12. září 

2022 pověřenému pracovníkovi SK ČAS postupující družstva z mistrovství Čech a z mistrovství 
Moravy a Slezska. Pokud se družstvo s právem postupu nemůže z vážných a objektivních 
důvodů zúčastnit mistrovství ČR, má právo postoupit družstvo, které se v dané skupině umístilo 
na prvním nepostupovém místě. Tato skutečnost musí být řídícím pracovníkem a vedoucími 
družstev, jichž se týká, projednána na místě. 

 
 
 
 
a) Mistrovství ČR mužů 

Čl. 24 
Rozsah 
disciplín 

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., výška, tyč, 
dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m a 5000 m chůze (20). 

b) Mistrovství ČR žen 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., výška, tyč, 
dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m a 5000 m chůze (20). 

c) Extraliga mužů 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, 
koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m, 10 km chůze a navíc: 
v 1. kole 5000 m (20), 
v 2. kole 3000 m (20). 

d) Extraliga žen 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, 
koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m, 10 km chůze a navíc: 
v 1. kole 5000 m (20), 
v 2. kole 3000 m (20). 
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e) Baráž o účast v extralize mužů 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., výška, tyč, dálka, 
trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m a 5000 m chůze (20). 

f) Baráž o účast v extralize žen 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., výška, tyč, dálka, 
trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m a 5000 m chůze (20). 

g) I. liga mužů 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, 
oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m, 10000 m/10 km chůze a navíc: 
1x 3000 m, 1x 5000 m, 1x 10000 m a 1x 3000 m př. (19). 
Střídání disciplín určí řídící pracovník. 

h) I. liga žen 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, 
oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m, 10000 m/10 km chůze a navíc: 
1x 3000 m, 2x 5000 m a 1x 3000 m př. (19). 
Střídání disciplín určí řídící pracovník. 

i) Baráž o účast v I. lize mužů 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, 
koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m a 5000 m chůze (19). 

j) Baráž o účast v I. lize žen 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, 
koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m a 5000 m chůze (19). 

k) II. liga mužů 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, 
oštěp, kladivo a navíc: 
1x 3000 m, 1x 5000 m, 1x 10000 m, 1x 3000 m př., 2x 4x100 m, 2x 4x400 m, 2x 5000 m chůze 
a 2x 10 km chůze (18). 
Střídání běžeckých disciplín určí řídící pracovník. 

l) II. liga žen 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, 
oštěp, kladivo a navíc: 
1x  3000  m,  2x  5000  m,  1x  3000  m  př.,  2x  4x100  m,  2x  4x400  m,  2x  5000  m  chůze 
a 2x 10 km chůze (18). 
Střídání běžeckých disciplín určí řídící pracovník. 

m) Baráž o účast v II. lize mužů v Čechách 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, 
koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m a 5000 m chůze (18). 

n) Baráž o účast v II. lize žen v Čechách 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, 
koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m a 5000 m chůze (18). 
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o) Mistrovství Čech juniorů, mistrovství ČR juniorů 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., výška, tyč, 
dálka, 
trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m a 4x400 m (19). 

p) Mistrovství Čech juniorek, mistrovství ČR juniorek 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., výška, tyč, 
dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m a 4x400 m (19). 

q) Mistrovství Čech dorostenců, mistrovství ČR dorostenců 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., výška, tyč, 
dálka, 
trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m a 3000 m chůze (20). 

r) Mistrovství Čech dorostenek, mistrovství ČR dorostenek 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., výška, tyč, 
dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m, 4x400 m a 3000 m chůze (20). 

s) Mistrovství  Čech  starších  žáků,  mistrovství  Moravy  a  Slezska  starších  žáků,  mistrovství  
ČR starších žáků 
60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., výška, tyč, 
dálka, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x60 m, 4x300 m a 3000 m chůze (19). 

t) Mistrovství Čech starších žákyň, mistrovství Moravy a Slezska starších žákyň, mistrovství 
ČR starších žákyň 
60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., výška, tyč, 
dálka, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x60 m, 4x300 m a 3000 m chůze (19). 

Čl. 25 
Závěrečná 
ustanovení 

Výklad tohoto SŘ provádí SK ČAS, jeho změny a doplňky schvaluje Předsednictvo ČAS. 
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R O Z P I S Y 
MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA JEDNOTLIVCŮ PRO ROK 

2022 
 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Věkové kategorie 

- muži a ženy 20 let a starší (2002 a dříve) 
- junioři a juniorky 18-19 let  (2003 -2004) 
- dorostenci a dorostenky 16-17 let (2005 -2006) 
- starší žáci a žákyně 14-15 let (2007 -2008) 
- mladší žáci a žákyně 12-13 let (2009-2010) 

2. Podmínka účasti - startují závodníci a závodnice, kteří mají platný registrační průkaz a 
platnou lékařskou prohlídku v den závodu ne starší jednoho roku. Za platnost je zodpovědný 
vysílající oddíl. 
3. Přihlášky - zasílají oddíly přímo na pořadatele za podmínek, uvedených v jednotlivých 
rozpisech. 
4. Postihy - po ukončení prezentace (čas zahájení první disciplíny) může pořadatel vybírat 
pokuty za nenastoupené starty jen za ty závodníky (-ice), kteří sice byli prezentováni, ale k 
přihlášené disciplíně vůbec nenastoupili a svou absenci neomluvili potvrzením lékaře 
závodů.  
5. Omezení startů - M, Ž, J, D mohou startovat v libovolném počtu disciplín.  

Žactvo smí startovat ve 3 disciplínách. 
6. Technická ustanovení 

a) závodí se podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto rozpisu 
b) závodníci startují v oddílových dresech 
c) v bězích na 60m, 100m, 60m př. a 100m př. se budou konat rozběhy s postupem do 

finále.  Při malém počtu přihlášených se poběží pouze finále v čase pro rozběhy.  
V kategoriích dorostenců, dorostenek, juniorů, juniorek, mužů a žen se běží závody 
na 100m př. a 110m př. na čas.  V bězích na 150 m a delších se běží na čas. 

7.    Protesty - řeší se podle pravidel atletiky. 
8. Tituly a diplomy - vítěz každé vypsané disciplíny získává titul Mistr Moravy a Slezska. 
Ve štafetách získává titul oddíl. Vítězové a závodníci na 2. a 3. místě obdrží medaili a 
diplom. U štafet obdrží medaili všichni členové štafety. Pořadatel zajistí předávání medailí a 
diplomů v průběhu závodů. 
9. Hospodářské zabezpečení - dle směrnic ČAS a dle dohody atletických svazů 
jihomoravského, olomouckého, moravskoslezského a zlínského kraje. Ubytování pořadatelé 
nezajišťují. 
10. Startovné - v soutěžích všech kategorií jednotlivců na dráze je stanoveno 
startovné ve výši 100,- Kč za osobu, u vícebojů 100,-Kč/osoba  za jednodenní soutěž a 
200,-Kč/osoba za dvoudenní soutěž.  
11. Výsledky budou ve většině případů zpracovány v elektronické podobě a budou umístěny  
na webových stránkách ČAS (www.atletika.cz), nebo na stránkách jednotlivých pořadatelů. 
12. Závěrečné ustanovení - pořadatel má právo podle počtu přihlášených upravit časový 
pořad tak, aby zajistil hladký a důstojný průběh závodů. Sled disciplín zůstane zachován.  
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Vzorové časové pořady pro MMaS (pořadatel upraví dle vlastních možností) 

 
MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA žactva 

 
Pořadatel :  
Datum a místo konání :   
Přihlášky :  podávají atletické oddíly a kluby na webové stránce ČAS www.atletika.cz a to  
Technický delegát:  
Startují:   
Závodní kancelář : 
Disciplíny: 60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 3000 m (Žci), 1500m př., 100m př., 200m př., 
4x60m, 4x300m, výška, dálka, tyč, koule, disk, oštěp, kladivo, 3000 m chůze 
Základní výšky a zvyšování: budou stanoveny po uzavření přihlášek.   
Časový pořad : 
10.00   3000m chůze žky + žci  
10.30  100m př. žky R  výška žci  tyč žci  
10.45  100m př. žci R  kladivo žci  koule žky dálka žky 
11.00  60m žky R         
11.15 60m žci R 
11.30 800 m žky 
11.40  800 m žci 
11.50  100 m př. žky F  koule žci  kladivo žky 
12.00  100 m př. žci F 
12.10  60 m žky F A,B 
12.20  60 m žci F A,B  dálka žci výška žky tyč žky 
12.30  300m žky 
12.45  300 m žci          
13.00  1500 m př. žky  
13.15 1500m př. žci   oštěp žci disk žky  
13.30 3000 m žci     
13.40  200m př. žky     
13.50  200m př. žci 
14.00  150m žky 
14.15  150m žci   disk žci  oštěp žky 
14.30 1500 m žky       
14.45 1500 m žci 
15.00  4x60 m žky 
15.10  4x60m žci 
15.20  4x300 m žky 
15.30  4x300m žci 
 
 
 

MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA dorostenců a dorostenek 
 

Pořadatel :  
Datum a místo konání :  Znojmo 
Přihlášky :  podávají atletické oddíly a kluby na webové stránce ČAS www.atletika.cz a to  
Technický delegát:  
Startují:   
Závodní kancelář : 
Disciplíny:  
Základní výšky a zvyšování: budou stanoveny po uzavření přihlášek.   

http://www.atletika.cz/
http://www.atletika.cz/
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MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA mužů, žen, juniorů a juniorek 

 
Pořadatel :  
Datum a místo konání :  Ostrava 
Přihlášky :  podávají atletické oddíly a kluby na webové stránce ČAS www.atletika.cz a to  
Technický delegát:  
Startují:   
Závodní kancelář : 
Disciplíny:  
Základní výšky a zvyšování: budou stanoveny po uzavření přihlášek.   
Časový pořad : 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.atletika.cz/
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ADRESÁŘ - moravských atletických oddílů 
 
JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
 
ASK Blansko 
TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z.s. Mlýnská 1297/19, Blansko   678 01 
telefon: 516 418 689   email: ask.blansko@quick.cz  
číslo účtu: 1361977399/0800 IČO: 43420567 
 
AC Moravská Slavia Brno, spolek 
AC Moravská Slavia Brno, spolek   Vojtova 1020/12c, Brno-Štýřice   639 00 
telefon: 608 874 235   email: mslavia@email.cz  
číslo účtu: 202876/0300 IČO: 4851009 
 
AK Olymp Brno, spolek 
AK Olymp Brno, spolek   Lidická 718/77, Brno-Veveří   602 00 
telefon: 608 972 704   email: acp.olymp.brno@seznam.cz 
číslo účtu: 9244994532/2010 IČO: 44994532 
 
Athletic Runners Club Brno z.s. 
Athletic Runners Club Brno z.s.   Fibichova 777/45, Brno-Královo Pole   612 00 
telefon:549 211 069   email: jirisequent@seznam.cz 
číslo účtu: 303440484/0300 IČO: 62159607 
 
BYAC Brno 
Atletický oddíl Bystrc Young Athletic Club Brno, z.s. Laštůvkova 920/77, Brno-Bystrc   635 00 
telefon: 546 224 090   email: lastuvkova@iol.cz  
číslo účtu: 27-0489740257/0100    IČO: 68730012 
 
JAC Brno 
Jump Athletic Club Brno z.s.   Kovalovice 206   664 06 
telefon: 602 728 035   email: cibasport@cibasport.cz 
číslo účtu: 103709514/0600    IČO: 44995199 
 
SK Speed Brno, spolek 
SK Speed Brno, spolek   Lidická 700/19, Brno-Veveří   602 00 
telefon: 739 405 866   email: martinapavlistikova@seznam.cz 
číslo účtu: 2601732660/2010 IČO: 65340221 
 
VSK Univerzita Brno 
Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno Heinrichova 894/24, Brno-Stránice   602 00 
telefon: 606 333 997   email: kotyza@fsps.muni.cz 
číslo účtu: 205265387/0600 IČO: 41605608 
 
TJ Sokol Brno - Žabovřesky 
Tělocvičná jednota Sokol Brno-Žabovřesky   Jana Nečase 966/1, Brno-Žabovřesky   616 00 
telefon: 777 474 219   email: jetelina.radim@seznam.cz 
číslo účtu: 1356220359/0800 IČO: 13695703 
 
TJ Lokomotiva Břeclav 
TJ Lokomotiva Břeclav, z.s.   Veslařská 2753/1a, Břeclav   690 02 
telefon: 777 604 585   email: zbynek.c@seznam.cz 
číslo účtu: 2201695987/2010 IČO: 18511830 
 
AC Čejkovice 
AC Čejkovice z.s.   Pod Novosady 723, Čejkovice   696 15 
telefon: 728 707 585   email: petr.damborsky@o2active.cz 
číslo účtu: 248981930/0300 IČO: 00533017 
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Atletický klub Hodonín, z.s. 
Atletický klub Hodonín, z.s.   J.Suka 3584/41, Hodonín   695 21 
telefon: 606 394 440   email: petrs.sprint@tiscali.cz 
číslo účtu: 1441397319/0800 IČO: 66610176 
 
Běžecký klub Hodonín z.s. 
Běžecký klub Hodonín z.s.   J.Suka 2947/11, Hodonín 695 01 
telefon: 606 156 937   email: bkhod@seznam.cz 
číslo účtu: 1666150237/0100 IČO: 64479285 
 
Atletický klub Kyjov, z.s. 
Atletický klub Kyjov, z.s.   J.Úprky 885/4, Kyjov   697 01 
telefon: 736 487 074   email: avrbovsky@seznam.cz 
číslo účtu: 107-9236280257/0100 IČO: 68688067 
 
TJ Mikulčice z.s., atletický oddíl 
Tělovýchovná jednota Mikulčice, z.s.   Tešice 710, Mikulčice   696 19 
telefon: 608 357 072   email: aomikulcice@seznam.cz 
číslo účtu: 245841369/0300 IČO: 48846732 
 
AC Moravský Krumlov 
AC Moravský Krumlov, z.s.  Nad Haltýři 1526, Moravský Krumlov-Rakšice   672 01 
telefon: 732 125 440   email: markzu@centrum.cz 
číslo účtu: 43-6563140207/0100 IČO: 49438115 
 
TJ Oslavany 
Tělovýchovná jednota Oslavany   Sportovní 469/13, Oslavany   664 12 
telefon: 607 907 684   email: darebnyt@seznam.cz 
číslo účtu: 235638754/0300  IČO: 44946431 
 
Atletický klub Perná 
Atletický klub Perná   Perná 275   691 86 
telefon: 606 527 724   email: elekol@centrum.cz 
číslo účtu: 216964637/0300 IČO: 70284610 
 
TJ Sokol Přísnotice 
Tělovýchovná jednota Sokol Přísnotice, z.s. Vranovická 75, Přísnotice   664 63 
telefon: 603 423 570   email: atloska@email.cz 
číslo účtu: 115-2446800247/0100 IČO: 48480321 
 
Atletický klub AK Tišnov, z.s. 
Atletický klub AK Tišnov, z.s.   Alšova 976, Tišnov   666 01 
telefon: 608 080 590   email: martin.sebera@email.cz 
číslo účtu: 27-8624350267/0100 IČO: 26599546 
 
Atletický klub AHA Vyškov, z.s. 
Atletický klub AHA Vyškov, z.s.   Tyršova 694/15B, Vyškov-předměstí   682 01 
telefon: 721 715 071   email: ahavyskov@seznam.cz 
číslo účtu: 153385319/0300 IČO: 60553006 
 
TJ Znojmo, z.s. 
TJ Znojmo z.s.   F.J.Curie 3302/5, Znojmo   669 02 
telefon: 728 782 579   email: tjznojmo@email.cz 
číslo účtu: 4160001625/0800 IČO: 45669236 
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Slovácký běžecký klub Kyjov, z.s. 
Slovácký běžecký klub Kyjov z.s.   Jungmannova 1310/10, Kyjov   697 01 
telefon:                 email: radim.matyas@seznam.cz 
číslo účtu: 1447003309/0800 IČO: 26644380 
 
AC TRACK & FIELD Brno z.s. 
AC Track & Field Brno z.s.   Lidická 1875/40, Brno-Černá Pole   602 00 
telefon: 775 720 138   email: info@trackandfield.cz 
číslo účtu: 2055006329/0800 IČO: 27010953 
 
MC Atletika Brno 
Spolek MC atletika Brno   Kounicova 685/20, Brno-Veveří   602 00 
telefon: 606 705 333   email: nerda@seznam.cz 
číslo účtu: 2701181392/2010 IČO: 27032078 
 
ŠAK Židlochovice, zapsaný spolek 
ŠAK Židlochovice, zapsaný spolek   Tyršova 611, Židlochovice   667 01 
telefon: 736 144 638   email:lp.zszidlo@volny.cz 
číslo účtu: 43-3637910267/0100 IČO: 26579073 
 
Atletický klub Blansko Dvorská 
Atletický klub Blansko Dvorská, z.s.   Podlesí 1825/11, Blansko   678 01 
telefon: 721 222 432    email: ak-bd@seznam.cz 
číslo účtu: 43-9016260297/0100 IČO: 22859357 
 
TJ Agrotec Hustopeče 
TJ Agrotec Hustopeče z.s.   Šafaříkova 1016/22, Hustopeče   693 01 
telefon: 702 204 306   email: reditel@zsvestonice.cz 
číslo účtu: 2400526860/2010 IČO: 13690655 
 
TJ Sokol Bílovice nad Svitavou 
Tělocvičná jednota Sokol Bílovice nad Svitavou Fügnerovo nábř. 350, Bílovice nad Svitavou 664 01 
telefon:                       email: lika@volny.cz 
číslo účtu:  IČO: 49461711 
 
Atletika Slavkov u Brna, z.s. 
Atletika Slavkov u Brna z.s.   Komenského náměstí 1453, Slavkov u Brna 684 01 
telefon: 605 260 418   email: treneri.atletika@seznam.cz 
číslo účtu: 115-351070297/0100 IČO: 03966615 
 
ATK Šlapanice, z.s. 
ATK Šlapanice, z.s.   Masarykovo náměstí 1665/8, Šlapanice   66451 
telefon:                        email: atkslapanice@wbs.cz 
číslo účtu: 1206350000/2250 IČO: 03212645  
 
Orel Vyškov 
Orel jednota Vyškov   Hřbitovní 6/4, Vyškov-město   682 01 
telefon: 739 057 712   email: jaromir.z@email.cz 
číslo účtu: 254181374/0300 IČO: 61731358 
 
Elite Sport Boskovice, z.s. 
Elite Sport Boskovice, z.s.   Hybešova 956/12, Boskovice   680 01 
telefon: 736 412 222   email: info@elitesportboskovice.cz 
číslo účtu: 115-1673880297/0100 IČO: 04510178 
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Atletika 4All Valtice z.s. 
Atletika 4All Valtice z.s.   21.dubna 1053, Valtice   691 42 
telefon: 777 050 373   email: Atletika4All@email.cz 
číslo účtu: 115-3328120237/0100 IČO: 05409403 
 
Atletický klub Panter Brno z.s. 
Atletický klub Panter Brno z.s.   K Babě 593/23, Brno-Medlánky   621 00 
telefon: 727 889 705   email: milanpirek@gmail.com 
číslo účtu: 1021822681/6100    IČO: 05211212 
 
Atletický klub Kuřim, z.s. 
Atletický klub Kuřim, z.s.   Metelkova 1773/13, Kuřim   664 34 
telefon:                        email: katkatajovska@email.cz 
číslo účtu: 2601095067/2010 IČO: 05446856 
 
SK TROPS Brno, z.s. 
SK Trops Brno, z.s.   Pompova 338/11, Brno-Komárov   617 00 
telefon: 604 918 732   email: info@sktropsbrno.cz 
číslo účtu: 2201223576/2010 IČO: 06033008 
 
Česká asociace ultramaratonců z.s. 
Česká asociace ultramaratonců z.s.   Křtiny 248   679 05 
telefon: 603 179 381   email: dao@anet-brno.cz 
číslo účtu: 183939917/0300 IČO: 68688270 
 
AK Rosice z.s. 
AK Rosice z.s.   Tyršova 316, Rosice   665 01 
telefon: 605 739 827   email: akrosice@gmail.com 
číslo účtu: 4760108389/0800 IČO: 06003842 
 
Fénix sport Blansko 
Fénix sport Balnsko, z.s.   Pod Javory 2058/18, Blansko   678 01 
telefon: 777 975 754   email: hkohut@seznam.cz 
číslo účtu: 2001679499/2010 IČO: 08314365 
 
Running zone 
Running zone z.s.   Králova 290/27, Brno-Žabovřesky   616 00 
telefon: 732 972 803   email: linda@runningzone.cz 
číslo účtu: 2801560955/2010 IČO: 07628676 
 
Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. 
Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s.   Mlýnská 1488/18, Blansko   678 01 
telefon: 722 541 862   email: info@atletikablansko.cz 
číslo účtu: 2600805063/2010 IČO: 26543958 
 
2BWINNER TEAM 
2BWINNER TEAM z.s.   Pod vinohrady 434/84, Troubsko   664 41 
telefon: 725 778 266   email: karel.zadak@2bw.cz 
číslo účtu: 88391666/5500 IČO: 08839166 
 
DDM Vracov 
Dům dětí a mládeže Vracov, příspěvková organizace Sokolská 896, Vracov   696 42 
telefon: 723 553 161   email: ddmvracov@ddmvracov.cz 
číslo účtu: 1444281389/0800 IČO: 49939432 
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TJ Kordárna Velká nad Veličkou 
TJ Kordárna Velká nad Veličkou, z.s.   Velká nad Veličkou 800   696 74 
telefon: 739 401 685   email: ondrej.spazier@centrum.cz 
číslo účtu: 1444714359/0800 IČO: 44164211 
 
Sportovní klub Vacenovice, z.s. 
Sportovní klub Vacenovice, z.s.   U hřiště 705, Vacenovice   696 06 
telefon: 731 452 824   email: skmogul@centrum.cz 
číslo účtu: 1440313339/0800 IČO: 47375761 
 
AKR Atletika Moravská Nová Ves 
AKR Atletika Moravská Nová Ves   Vítězství 1041, Moravská Nová Ves   691 55 
telefon: 604 261 558   email: fittrend@seznam.cz 
číslo účtu:   IČO: 
 
Atletický klub Vnorovy, z.s. 
Atletický klub Vnorovy, z.s.   Zahradní 677, Vnorovy   696 61 
telefon: 603 866 067   email: akvnorovy@gmail.com 
číslo účtu: 1390147319/0800 IČO: 28554370 
 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
 
Atletický klub Bohumín, z.s. 
Atletický klub Bohumín, z.s.  Komenského 1150, Bohumín-Nový Bohumín   735 81 
telefon: 737 962 499   email: info@ak-bohumin.cz 
číslo účtu: 222378420/030 IČO: 22668349 
 
TJ Olympia Bruntál z.s. 
TJ Olympia Bruntál z.s.   Zahradní 1455/1, Bruntál   792 01 
telefon: 606 840 173   email: cusbruntal@seznam.cz 
číslo účtu: 35-7112620257/0100 IČO: 63024497 
 
Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s. 
Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s. Na Příkopě 1159, Frýdek-Místek - Frýdek 738 01 
telefon: 774 405 599   email: josef.nej@seznam.cz 
číslo účtu: 150504124/0300 IČO: 00495824 
 
Atletika Havířov 1965 
Tělovýchovná jednota Start Havířov, z.s. Budovatelů 811/28, Havířov-Prostřední Suchá 735 64 
telefon: 721 600 632   email: info@atletikahavirov.com 
číslo účtu: 109942763/0300 IČO: 62331345 
 
TJ Jäkl Karviná, z.s. 
TJ Jäkl Karviná, z.s.   Univerzitní nám. 242/2, Karviná-Fryštát   733 01 
telefon: 777 091 300   email: emanuel.tlolka@seznam.cz 
číslo účtu: 2301495595/2010 IČO: 14614243 
 
TJ Sokol Kobeřice 
Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z.s.   Topolová 774, Kobeřice   747 27 
telefon: 602 563 295   email: matrika@koberice.cz 
číslo účtu: 1847021389/0800 IČO: 14615967 
 
SK PRESTAR Opava z.s. 
Sportovní klub PRESTAR Opava, z.s.   U Dráhy 1652/10a, Opava-Kateřinky   747 05 
telefon: 608 863 122   email: sasamalysa@seznam.cz 
číslo účtu: 165571151/0300 IČO: 68941978 
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TJ Slezan Opava, z.s. 
Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s.   Boženy Němcové 1/20, Opava-Předměstí   746 01 
telefon: 775 228 404   email: slezan.opava@email.cz 
číslo účtu: 2000230147/2010 IČO: 42869196 
 
TJ Sokol Opava 
Tělocvičná jednota Sokol Opava  Boženy Němcové 2309/22, Opava-Předměstí   746 01 
telefon: 553 615 733   email: opava@sokol.eu 
číslo účtu: 1841202349/0800 IČO: 13643185 
 
Maraton klub Seitl Ostrava z.s. 
Maratón klub Seitl Ostrava z.s.   Gen.Sochora 1206/13, Ostrava-Poruba   708 00 
telefon: 792 304 296   email: mkseitl@centrum.cz 
číslo účtu: 2600760176/2010 IČO: 66181062 
 
SSK Vítkovice, z.s. 
Sdružení sportovnách klubů Vítkovice, z.s.   Závodní 2891/86, Ostrava-Vítkovice   703 00 
telefon: 595 701 066   email: ssk.vitkovice@volny.cz 
číslo účtu: 4093762001/5500 IČO: 00534544 
 
TJ TŽ Třinec 
Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek Tyršova 863, Třinec-Staré Město   739 61 
telefon: 558 993 324   email: atletikatrinec@centrum.cz 
číslo účtu: 1682590339/0800 IČO: 45235538 
 
Atletika Poruba z.s. 
Atletika Poruba z.s.   Porubská 832/12, Ostrava-Poruba   708 00 
telefon: 733 383 013   email: atletika-poruba@seznam.cz 
číslo účtu: 1664007349/0800 IČO: 22691987  
 
Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice 
Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, z.s. Štefánikova 1163, Kopřivnice   742 21 
telefon: 603 873 264   email: atletika.koprivnice@seznam.cz 
číslo účtu: 237276021/2010 IČO: 22873279 
 
SVČ Fokus Nový Jičín 
Středisko volného času Fokus, příspěvková organizace K Nemocnici 1082/23, Nový Jičín   741 01 
telefon: 734 287 205   email: sedlar@fokusnj.cz 
číslo účtu: 35-7495810217/0100 IČO: 75089157 
 
SK Ostraváček, z.s. 
Sportovní klub Ostraváček, z.s.   Edisonova 407/3, Ostrava-Hrabůvka   700 30 
telefon: 604 274 258   email: skostravacek@seznam.cz 
číslo účtu: 2600649099/2010 IČO: 26560712 
 
Běžecký klub Ludgeřovice 
Běžecký klub Ludgeřovice, z.s.   Nad Tratí 1281/6, Ludgeřovice   747 14 
telefon: 605 282 415   email: martinpopek@seznam.cz 
číslo účtu: 275850274/0300 IČO: 05134692 
 
Atletický klub Hošťálkovice, z.s. 
Atletický klub Hošťálkovice, z.s.   Výhledy 210/14, Ostrava-Hošťálkovice   725 28 
telefon: 725 059 530   email: akhostalkovice@gmail.com 
číslo účtu: 2201114433/2010 IČO: 01776321 
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Energy sports team Bolatice, z.s. 
Energy sports team Bolatice, z.s.   Průmyslová 989/12A, Bolatice   747 23 
telefon: 602 199 950   email: hlavac@auditweb.eu 
číslo účtu: 624383599/5500 IČO: 06243835 
 
Městský sportovní klub Orlová, p.o. 
Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace Osvobození 796, Orlová-Lutyně   735 14 
telefon: 733 780 503   email: jiri.pavlat@msk-orlova.cz 
číslo účtu: 115-3850440217/0100 IČO: 05547431 
 
SK Atletika Kravaře, z.s. 
Sportovní klub ATLETIKA Kravaře, z.s.   U Hranic 3403/2, Kravaře   747 21 
telefon: 778 494 513   email: alexmalysa@gmail.com 
číslo účtu: 115-8822400237/0100 IČO: 06034438 
 
Atletika Krnov z.s. 
Atletika Krnov z.s.   Sovova 1005/1, Krnov-Pod Cvilínem   794 01 
telefon: 728 298 217   email: info@atletikakrnov.cz 
číslo účtu: 2601691053/2010 IČO: 08406294 
 
Family for kids, z.s. 
Family for kids, z.s.   Jurkovičova 1547/12, Karviná-Nové Město   735 06 
telefon: 776 661 908   email: atletika@benjamincikarvina.cz 
číslo účtu: 1338835018/2700    IČO: 08907005 
 
Atletický oddíl TJ Nový Jičín 
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s.   Msgr.Šrámka 1105/19, Nový Jičín   741 01 
telefon: 734 287 205   email: atletikanj@gmail.com 
číslo účtu: 1761357359/0800 IČO: 44937504 
 
OLOMOUCKÝ KRAJ 
 
SK Hranice, z.s. 
SK Hranice, z.s.   Žáčkova 1442, Hranice I-Město   753 01 
telefon: 777 212 416   email: atletika.hranice@seznam.cz 
číslo účtu: 86-7353900217 IČO: 49558218 
 
Atletický klub Olomouc z.s. 
Atletický klub Olomouc z.s.   17.listopadu 1139/3, Olomouc   779 00 
telefon: 585 224 676   email: info@atletikaolomouc.cz 
číslo účtu: 2101887455/2010 IČO: 41031369 
 
TJ Liga stovkařů Olomouc, z.s. 
TJ Liga stovkařů Olomouc, z.s.   Dolní náměstí 27/38, Olomouc   779 00 
telefon: 736 533 790   email: info@liga100.cz 
číslo účtu: 241299357/0300 IČO: 45237484 
 
Atletický klub Prostějov, z.s. 
Atletický klub Prostějov, z.s.   Sportovní 3924/1, Prostějov   796 01 
telefon: 774 897 393   email: atletika.pv@volny.cz 
číslo účtu: 239250992/0600 IČO: 47920866 
 
Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 
Sportovní klub Přerov 1908 z.s.   Petřivalského 584/1, Přerov I-Město   750 02 
telefon: 724 130 591   email: skprerov1908@gmail.com 
číslo účtu: 21532831/0100 IČO: 00533963 
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TJ Spartak Přerov, spolek 
TJ Spartak Přerov, spolek   Bezručova 770/4, Přerov I-Město   750 02 
telefon: 581 735 016   email: spartak.prerov@volny.cz 
číslo účtu: 20839831/0100 IČO: 00534935 
 
Atletický klub Šternberk z.s. 
Atletický klub Šternberk z.s.   Lidická 1273/17, Šternberk  785 01 
telefon: 739 061 883   email: aksternberk@centrum.cz 
číslo účtu: 183920618/0300    IČO: 26550580 
 
TJ Šumperk, z.s. 
TJ Šumperk, z.s.   Žerotínova 1691/55, Šumperk   787 01 
telefon: 777 582 996   email: atletika.tjsumperk@gmail.com 
číslo čtu: 1900335329/0800 IČO: 14617790 
 
TJ Uničov 
TJ Uničov z.s.   U Stadionu 619, Uničov   783 91 
telefon: 585 051 422   email: skunex@worldonline.cz 
číslo účtu: 1803339379/0800 IČO: 00577120 
 
TJ Sokol Nová Hradečná, z.s. 
TJ Sokol Nová Hradečná, z.s.   Nová Hradečná 95   783 83 
telefon: 720 685 530   email: atletikahradecna@centrum.cz 
číslo účtu: 264756709/0300 IČO: 45238715 
 
Atletické přípravky Olomouc, zapsaný spolek 
Atletické přípravky Olomouc, zapsaný spolek Pražská 140/1, Olomouc-Neředín   779 00 
telefon: 605 759 284   email: dalibor.hon@centrum.cz 
číslo účtu: 2600209827/2010 IČO: 22761471 
 
Atletika Zábřeh, z.s. 
Atletika Zábřeh, z.s.   Postřelmovská 2265/4, Zábřeh   789 01 
telefon: 731 709 288   email: zika71@gmail.com 
číslo účtu: 2400956684/2010 IČO: 26650134 
 
ATLETIKA Rýmařov z.s. 
Atletika Rýmařov z.s.   třída Hrdinů 664/42, Rýmařov   795 01 
telefon: 776 565 346   email: atletikarymarov@centrum.cz 
číslo účtu: 115-8815580297/0100 IČO: 07910517 
 
ZLÍNSKÝ KRAJ 
 
AK Kroměříž 
Atletický klub Kroměříž z.s.   Vrchlického 2899/31, Kroměříž   767 01 
telefon: 606 048 586   email: vypustak@volny.cz 
číslo účtu: 150442875/0300 IČO: 18189181 
 
TJ Jiskra Otrokovice 
TJ Jiskra Otrokovice, z.s.   Sport.areál TJ Jiskra 1297, Otrokovice   765 02 
telefon: 605 155 155   email: prudky11@seznam.cz 
číslo účtu: 1405344359/0800 IČO: 18152805 
 
 
TJ Valašské Meziřící 
Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek Žerotínova 736, Valašské Meziříčí   757 01 
telefon: 571 621 124   email: ucetni@tjvm.cz 
číslo účtu: 1763502329/0800 IČO: 00535109 
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Atletický klub Zlín, z.s. 
Atletický klub Zlín, z.s.   Hradská 854, Zlín   760 01 
telefon: 774 437 268   email: info@atletikazlin.cz 
číslo účtu: 4080002302/6800 IČO: 00350834 
 
SKM Valašské Meziříčí 
Sportovní klub mládeže Valašské Meziříčí, z.s. Svěrákova 531/32, VM-Krásno nad Bečvou 757 01 
telefon: 731 196 274   email: info@skvalmez.cz 
číslo účtu: 237853271/0300 IČO: 26639823 
 
Atletický klub ELIM Vsetín 
Elim Vsetín, o.p.s.   Horní Jasenka 119, Vsetín   755 01 
telefon: 604 383 779   email: sarka.hromadova@seznam.cz 
číslo účtu: 2700485191/2010 IČO: 01955144 
 
Atletika Holešov, z.s. 
Atletika Holešov, z.s.   nám.Svobody 175/37, Holešov   769 01 
telefon: 608 004 177   email: atletika-holesov@seznam.cz 
číslo účtu: 261968028/0300 IČO: 02057042 
 
AC Wozmeni Zlín z.s. 
AC Wozmeni Zlín z.s.   Mokrá I 313, Zlín-Mladcová   760 01 
telefon: 773 258 136   email: acwozmeni.zlin@seznam.cz 
číslo účtu: 2400746214/2010 IČO: 03679705 
 
Orel jednota Hulín 
Orel jednota Hulín   Kostelní 132, Hulín   768 24 
telefon: 724 879 873   email: vaclavhana@email.cz 
číslo účtu: 2301509360/2010 IČO: 07457987 
 
AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s. 
AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s. Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm   756 61 
telefon: 775 585 855   email: martin.navarik@seznam.cz 
číslo účtu: 2301509360/2010 IČO: 07457987 
 
TJ Spartak Hluk atletika 
TJ Spartak Hluk, z.s.   Boršická 1313, Hluk   687 25 
telefon: 776 833 339   email: spartak.manazer@uh.cz 
číslo účtu: 1542938399/0800 IČO: 00395455 
 
AKR Hutisko - Solanec 
Atletický kroužek Hutisko - Solanec   Hutisko 605   756 62 
telefon:                       email: miroslavsira@seznam.cz 
číslo účtu:  IČO: 
 
TJ Chropyně, z.s. 
TJ Chropyně, z.s.   Hanácké náměstí 552, Chropyně   768 11 
telefon: 573 355 139   email: tj.chropyne@seznam.cz 
číslo účtu: 1481921349/0800 IČO: 00545333 
 
Atletický oddíl ŠSK Výsluní Uherský Brod 
Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Výsluní Uh.Brod, pobočný spolek Na Výsluní 2047  688 01 
telefon: 572 805 500   email: info@skvysluni.cz 
číslo účtu: 115-9926280297/0100 IČO: 08171718 
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AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště 
AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s.   Stonky 860, Uherské Hradiště   686 01 
telefon: 603 510 310   email: atletikauh@email.cz 
číslo účtu: 123-328760257/0100 IČO: 08458723 
 
Atletická akademie Zlínského kraje, z.s. 
Atletická akademie Zlínského kraje, z.s.   Hradská 854, Zlín   760 01 
telefon: 774 437 268   email: lvojtek@atletika.cz  
číslo účtu: 2401928896/2010 IČO: 09849513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě 22.3.2022     zpracoval   Jakub Ševčík 
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