
Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují
Pořadatel

23.07.2022
Datum

Nové Město nad Metují (28.října 943, Nové Město nad Metují, 549 01)
Místo

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS Přibáň Jacek
Technický delegát Ing. Veverka Ondřej
Vedoucí projektu Mgr. Šnajdr David 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Předseda OV Šnajdr Libor 602117121 libor@sportklub.cz 
Ředitel závodu Mgr. Šnajdr David 724080831
Hlavní rozhodčí Ing. Luděk Skalický

Hlasatel Mgr. Tesař Pavel, Přibáň 
Jacek

Lékař ČČK
Vedoucí ceremonielu Mgr. Jirásková Kateřina 723291343 katunam@seznam.cz
Hospodář Martinková Jana 733771868
Časomíru zajišťuje Ing. Broumová Michaela
Výsledky zpracoval Ing. Veverka Ondřej 737321851  

Startují

Technická ustanovení
Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát ve shodě s manažerem mítinku podle
výkonnosti přihlášených závodníků.

Trojskok se skáče z 11m prkna. Hod kladivem se uskuteční na vrhačské louce. Ostatní disciplíny na hlavní
ploše stadionu.   
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Manažerem mítinku je Dr. Zdeněk Simon, +420-608851688, zsimon@centrum.cz 

44. VC Nového Města nad Metují v atletice, mezinárodní meeting

Soutěže

Hlavní disciplíny VC jsou vypsány pro kategorie mužů a žen. Vloženy jsou pouze závody na 60m přípravek
a minipřípravek chlapců a děvčat.

Měřící zařízení

Cílová kamera:
Větroměr běhy:

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
ANO
ANO

Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická minipřípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 60 m
Atletická minipřípravka-dívky 60 m
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., výška, dálka, trojskok, 

koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., dálka, kladivo 4kg

Muži 1932-2002
Ženy 1932-2002
Atletická minipřípravka-hoši 2013-2019
Atletická přípravka-hoši 2011-2012
Atletická minipřípravka-dívky 2013-2019
Atletická přípravka-dívky 2011-2012



Závodní kancelář je otevřena v den závodu 23.7. 2022 od 10:00 hodin v prostoru stadionu gen. Klapálka.
Vyzvednutí startovního čísla nejpozději 90 min. před zahájením disciplíny.

Závodní kancelář

Startovné
200,- Kč za přihlášený start.

Přihlášky
Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 13.6. 2022 do úterý 19.7.
2022, 23:59 hod.

Zahraniční závodníci se přihlašují prostřednictvím manažera mítinku Dr. Zdeňka Simona, +420-608851688,
zsimon@centrum.cz nebo ředitele mítinku Mgr. Davida Šnajdra, +420-724080831, snajdrcpv@volny.cz.

  

Startovní čísla
Výdej bude probíhat od 10:00 hod. v závodní kanceláři a to vždy nejpozději 90 min. před zahájením
příslušné disciplíny. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní
číslo připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky jedno startovní číslo,
na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž
rozcvičovat se lze na umělé travnaté ploše v těsné blízkosti hlavního stadionu nebo na ochozu stadionu.
Rozcvičování s náčiním přímo v sektoru výhradně s povolením a za řízení pověřeným rozhodčí.

Kontrola náčiní
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60
minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru garáže
správní budovy u "dolního" vstupu do areálu. Prostor bude označen.

Svolavatelna
Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na umělé
travnaté ploše. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na
start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.  
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do
příslušného sektoru, jsou uvedeny v časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli při vstupu
na hlavní stadion a u svolavatelny.  
 

Šatny
Šatny jsou k dispozici v 1.patře správní budovy s přístupem po vnějším schodišti. 

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli při vstupu na hlavní stadion.  
  
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na
startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve
výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát a vedoucí závodní kanceláře.

Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli při vstupu na hlavní
stadion. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu
www.atletika.cz.

Protesty
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení
výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo
8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).  
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a
doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).  
Jury tvoří: hlavní rozhodčí, technický delegát a ředitel mítinku

Doping
Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem

Větroměr dálka: ANO



Bude k dispozici v kavárně SK a v dalších zařízeních externích partnerů mítinku přímo v areálu Sportovního
klubu.

Stravování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro
veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovištích P1 a P2 v těsné blízkosti stadionu; parkoviště budou
označena cedulemi.

Parkování

Akreditační přihláška  

vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách.

Zdravotní služba
Zdravotní službu bude po celou dobu mítinku vykonávat Český Červený kříž.

Ubytování

Akreditace, vstupenky

Adresa
Web
Telefon
Email
Poznámka

Časový pořad

Čas Disciplíny

13:30 kladivo 4kg Ž  

14:00 trojskok M  

14:10 disk 2kg M  

15:00 kladivo 7,26kg M  

15:15 Slavnostní zahájení 44. 
Velké ceny   

15:30 110 m př. M  

15:45 dálka M  

16:00 100 m př. Ž  

16:15 výška M  

16:30 200 m M  

16:50 400 m př. M  

17:00 oštěp 800g M  

17:10 dálka Ž  

17:20 400 m Ž  

17:30 koule 7,26kg M  

17:40 400 m M  

17:55 60 m EleH  

18:00 60 m EleHm  

18:05 60 m EleZ  

18:10 60 m EleZm  

18:20 100 m Ž  

18:30 100 m M  

18:45 1500 m Ž  

19:00 1500 m M  

sobota, 23.7.2022



Výdej akreditací pro závodníky a členy výprav bude probíhat v závodní kanceláři blízko "horního" vstupu do
areálu.   
Prodej vstupenek na místě bude probíhat při dolním i horním vstupu do areálu. Jednotné vstupné 100,- Kč.

První tři muži resp. ženy v každé z vypsaných disciplín obdrží finanční odměnu ve výši. Za 1.místo 300,-
EUR. Za 2.místo 150,- EUR a za 3.místo 100,- EUR. Plná výše odměny bude vyplacena v případě splnění
výkonnostního limitu mužů: 10.32 (100m), 20.78 (200m), 46.17 (400m), 3:40.52 (1500m), 50.61 (400m př.),
13.82 (110m př.), 7.82 (dálka), 16.39 (trojskok), 2.21 (výška), 73.87 (kladivo), 62.13 (disk), 79.89 (oštěp),
19.65 (koule).

V kategorii žen: 11.47 (100m), 52.69 (400m), 4:13.48 (1500m), 13.37 (100m př.), 6.46 (dálka), 70.40
(kladivo).

V případě nesplnění limitu bude vyplacena poloviční odměna. 

Další informace


