
    

  
OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE V OLOMOUCKÉM KRAJI 2021 

 
PROPOZICE  

 

ATLETIKA 

     
Datum konání: 29.6.-1.7.2021  (úterý – čtvrtek) 
Organizátor: Atletický klub Olomouc z.s. 
Místo konání: atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, tř. 17. Listopadu  
Disciplíny: mladší žáci: 60 m, 800 m, 60 m př., oštěp, výška, dálka, 4x60 m (smíšená) 

mladší žákyně: 60 m, 800 m, 60 m př., oštěp, výška, dálka, 4x60 m (smíšená) 
starší žáci: 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., koule 4 kg, výška, dálka, oštěp, 4x60 m 
starší žákyně: 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., koule 3 kg, výška, dálka, oštěp, 4x60 m 

Svazový koordinátor: Zdeněk Rakowski, 777 140 357, zrakowski@atletika.cz 
Ředitel závodu: Drahoslav Dočkal, 608 668 855, lodm@atletikaolomouc.cz 
Technický delegát: Robert Novotný, 603 948 958, lodm@atletikaolomouc.cz 
Hlavní rozhodčí: Ludmila Pudilová, 731 452 140, lodm@atletikaolomouc.cz  
Kancelář závodu: v 1. patře budovy TJ Lokomotiva Olomouc, třída 17. listopadu 3 
Technická porada: proběhne v pondělí 28.6.2021 od 10:00 hodin v  klubovně TJ Lokomotiva, v 1. patře 

budovy, tř. 17. listopadu 3, Olomouc 
Soutěžní kategorie: žáci mladší (Hml) ročníky narození 2008, 2009 

žákyně mladší (Dml) ročníky narození 2008, 2009 
žáci starší (Hst) ročníky narození 2006 a 2007 
žákyně starší (Dst) ročníky narození 2006 a 2007 

Počet účastníků: každý kraj může nominovat maximálně 32 závodníků celkem z toho 9 starších žáků, 9 
starších žákyň, 7 mladších žáků, 7 mladších žákyň a 5 osob doprovod.  
Celkem 37 osob za kraj 

Omezení startu: za každý kraj mohou nastoupit v jedné disciplíně maximálně 2 závodníci. Závodník 
může nastoupit maximálně ve dvou individuálních disciplínách a štafetě a může 
závodit jen ve své věkové kategorii 

Podmínky závodů: účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní příslušným krajem dle místa trvalého 
bydliště v termínu stanoveném pořadatelem 

Soutěžní pravidla: závodí se podle platných pravidel ČAS a těchto propozic 
Přihlášky: prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému ODM 2021 do 

termínu stanoveného pořadatelem 
Uzávěrka přihlášek: v termínu stanoveném pořadatelem 
Postupové klíče: 60 m – 4 rozběhy 

z rozběhů postoupí do semifinále závodníci na 1. – 3. místě + 4 nejrychlejší 
časy 

ze semifinále postoupí do finále závodníci na 1. – 3. místě + 2 nejrychlejší časy 
60 m př. a 100 m př., 300 m – 4 rozběhy 

z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1. místě + 4 nejrychlejší časy 
800 m – 3 rozběhy, z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1. – 2. místě + 2 časy 



    

1500 m – 2 rozběhy  
z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1. – 4. místě + 4 nejrychlejší časy 

4 x 60 m – 2 běhy, přímo finále, běží se na čas 
 
Kvalifikační limity do finále ve skoku vysokém: 

žákyně mladší 154 cm 
žáci mladší 161 cm 
žákyně starší 162 cm 
žáci starší 181 cm  

Zvyšování v kvalifikacích: 
žákyně mladší 128-133-138-143-148-151-154 cm  
žáci mladší 135-140-145-150-155-158-161 cm  
žákyně starší 136-141-146-151-156-159-162 cm  
žáci starší 155-160-165-170-175-178-181 cm 

Kvalifikační limity do finále ve skoku dalekém: 
žákyně mladší 495 cm 
žáci mladší 540 cm 
žákyně starší 545 cm 
žáci starší 630 cm  
 

Finále technických disciplín se zúčastní 12 závodníků. V případě, že kvalifikačního limitu dosáhne méně 
závodníků než 12, finále bude doplněno na základě výkonů v kvalifikaci. V případě, že kvalifikační limit splní 
více závodníků než 12, do finále postupují všichni závodníci, kteří splnili kvalifikační limit. 
Rozcvičení: Pro rozcvičování je možno využít tréninkovou vrhačskou louku nebo atletickou halu 

80 m dlouhou rovinkou s povrchem Polytan 
Svolavatelna: bude umístěna na konci atletického tunelu, časy odvádění na sektor:  

běhy 10 min, překážky 15 min., skoky, hody a vrhy 30 min před zahájením disciplíny  
Protesty a odvolání:   protesty a odvolání se podávají do 30 minut po vyvěšení výsledků prostřednictvím 

závodní kanceláře (odvolání písemně s vkladem 500 Kč). V případě zamítnutí propadá 
vklad ve prospěch pořadatele 

Vyhlášení výsledků: vyhlášení výsledků po kategoriích proběhne vždy ve vyhlašovacích blocích na 
atletickém stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Předání medailí a diplomů proběhne dle 
celkového programu LODM  

Ceny: soutěžící na 1. – 3. místě obdrží medaili a diplom  
soutěžící na 4. – 6. místě obdrží diplom  

Zdravotní zajištění: po celou dobu závodů je zajištěna zdravotní služba  
 

Schválil: 

za sportovní svaz 

Zdeněk Rakowski 
Svazový koordinátor 
V Olomouci 12.5.2021 


