
Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Chropyně¸ z.s.
Pořadatel

29.04.2023
Datum

Chropyně  
Místo

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS
Technický delegát Jitka Růžičková 775976255 ruzickova.chropyne@seznam.cz
Technický delegát Marcela Navrátilová 731113447 macek.navratilu@seznam.cz
Vedoucí projektu Kateřina Majtánová 775608037 katerina.majtanova@centrum.cz
Ředitel závodu Ing. Stanislav Dřímal 724259235 tj.chropyne@seznam.cz

Zdravotnický dozor Marcela Navrátilová 731113447 macek.navratilu@seznam.cz
Časomíru zajišťuje On line system - Petr Blažej +420608884612 petr.blazej@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval Petr Blažej +420608884612 petr.blazej@onlinesystem.cz

Startují

Technická ustanovení
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Účastník závodu svojí registrací na závod a účastí souhlasí s pravidly.•

Ječmínkův běh - 33. ročník - 29.4.2023

Soutěže

 startují vždy hoši a dívky zvlášť

 

Dorostenci 2000 m
Dorostenky 2000 m
Atletická přípravka-hoši 800 m
Atletická minipřípravka-hoši 400 m
Atletická přípravka-dívky 800 m
Atletická minipřípravka-dívky 400 m
Muži 2000 m, 10000 m
Ženy 2000 m, 10000 m
Žáci 2000 m
Ml. žáci 1500 m
Ml. žákyně 1500 m
Žákyně 2000 m

Muži 1933-2004
Dorostenci 2007-2005
Žáci 2008-2009
Ml. žáci 2010-2011
Ženy 1933-2004
Dorostenky 2007-2005
Žákyně 2008-2009
Ml. žákyně 2010-2011
Atletická minipřípravka-hoši 2017-2015
Atletická přípravka-hoši 2014-2012
Atletická minipřípravka-dívky 2017-2015
Atletická přípravka-dívky 2014-2012



Účastník závodu si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví
vzniklé při závodě.

•

Účastník závodu musí respektovat pokyny organizátorů.•
Účastník závodu běží na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.•
Účastník závodu svým přihlášením potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům a
nárokům závodu.

•

Účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které mu budou sděleny
pořadatelem  
 

•

Pořadatel není odpovědný za újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v
souvislosti se závodem a nezajišťuje pojištění pro účastníky.

•

Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.•
Pořadatel má povinnost zajistit ochranu osobních údajů účastníka ve smyslu zabránění přístupu
třetím osobám.  
 

•

Registrace všech kategorií probíhá přes registarční formulář na
stránkách https://online.atletika.cz/kalendar

•

Registrací dává účastník souhlas se zpracováním svých osobních údajů.•
Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v hotovosti v
den konání závodu do 8:50 kategorie dětí, do 10:50 dospělí

•

Ukončení on line předregistrace je nejpozději 27.4.2023 , registrace na místě pouze v případě
kapacitních možností. 

•

Registrací dává účastník souhlas s použitím své e-mailové a poštovní adresy uvedené v online
registračním formuláři k zasílání informačního newsletteru.

•

Kapacita závodu je omezena. Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.•
Běžeckého závodu se mohou účastnit pouze řádně přihlášení běžci s viditelně umístěným
startovním číslem na hrudi.

•

Je zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem a s čipem.•
Účastník musí běžet celý závod v oblečení, ve kterém startoval, a nesmí během závodu žádnou část
oděvu odložit. Nedodržením se vystavuje diskvalifikaci.

•

Závodníci se mohou zúčastnit závodu jen ve své věkové kategorii podle ročníku narození.•
Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.•
Startovní listina bude zveřejněna v den konání závodu přímo na akci.•
Veškeré fotky a video pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci
bez nároku na honorář.

•

Zdravotní služba bude zajištěna po dobu závodu.•
Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.•

Závodní kancelář je otevřena  29.4.2023 od 8:30 hodin do 12:00 hodin
Závodní kancelář

Startovné
Startovné činí 80 Kč za dítě, je splatné na místě v hotovosti v den startu nejpozději do 9:00 hod, členové TJ
Chropyně atletika startovné neplatí

Startovné pro dospělé činí 150 Kč za start, je splatné na místě nejpozději do 10:50 hod.

Přihlášky
Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 22.3.2023 do 27.4.2023 20:00

Startovní čísla
Výdej bude probíhat od 8:30 do 8:50 pro dětské kategorie v závodní kanceláři, 10:20-10:50 pro dospělé
rovněž v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní
číslo připevněno viditelně na prsou a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž
rozcvičovat se lze v okolí sokolského stadionu

Svolavatelna
Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na

Měřící zařízení

Cílová kamera:
Větroměr běhy:
Větroměr dálka:

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
ANO
NE
NE



Sokolském stadionu. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu
a na start, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně.  
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do
příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen u svolavatelny.  
 

Šatny
Šatny nejsou k dispozici, možnost využít WC je v prostorách občerstvení  vedle sokolského stadionu

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli od 9:00 hod a vždy před startem příslušné kategorie  
  
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na
startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v
soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky
 Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

Čas Disciplíny

09:00 400 m EleZm  

09:05 400 m EleHm  

09:15 800 m EleZ  

09:20 800 m EleH  

09:30 1500 m Žkm  

09:35 1500 m Žcm  

09:50 2000 m Žky  

09:55 2000 m Žci  

10:05 2000 m Dky  

10:10 2000 m Dci  

11:00 2000 m Ž  

11:05 2000 m M  

11:15 10000 m Ž  

11:20 10000 m M  

sobota, 29.4.2023




