
 

 

V Praze dne 14. února 2023 

 

Vážený pane předsedo, 

rádi bychom Vás informovali o letošních mezikrajových utkáních a školních soutěžích. 

V letošním roce se opět uskuteční mezikrajová utkání ve své podstatě tak, jak jsme byli dosud zvyklí. To 

znamená, že mezikrajová utkání mladšího žactva se uskuteční v termínu 28. 9. 2023 a to opět ve třech 

skupinách:  

1) Pořadatel Jihlava: Karlovarský, Plzeňský, Středočeský, Jihočeský kraj a kraj Vysočina 

2) Pořadatel Trutnov: Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický kraj a Praha 

3) Pořadatel Holešov: Zlínský, Jihomoravský, Moravskoslezský kraj a kraj Olomouc 

 

Mezikrajové utkání staršího žactva se uskuteční 25. června v Olomouci.   

 

Novinkou bude uspořádání těchto mezikrajových utkání formou DNA (Dynamic New Athletics). Jedná 

se o soutěž smíšených družstev s 1 startujícím za každé družstvo v disciplíně. Více o DNA je možné se 

dočíst na https://dna.run/  

 

Dále nám dovolte Vás informovat, že díky předběžnému rozhodnutí MŠMT ve věci podpory školních 

soutěží počítáme s klasickým pořádáním všech tří našich školních soutěží (Štafetový pohár, Pohár 

rozhlasu a Středoškolský atletický pohár). To znamená ve všech soutěžích uspořádání okresních a 

krajských kol a republikových finále. Republikové finále Štafetového poháru by se mělo konat 25. 

května 2023 v Benešově, republikové finále Poháru rozhlasu pak 7. června 2023 ve Svitavách.  

 

Poslední věcí, o které bychom Vás rádi informovali, je uznávání výsledků Světovou atletikou pro 

potřeby rankingu, limitů na vrcholné akce (MS, ME atd.) a statistiku WA a EA.  

Jak jste zaznamenali již v prosinci a následně v lednu, kde jsme o WA Global Calendar informovali na 

webových stránkách, WA zavedlo pro uznání výkonů dosažených na všech soutěžích ve světě WA 

Global Calendar a jen výsledky ze závodů, které budou zadány v tomto kalendáři budou následně 

uznány a zapsány jak do rankingu, tak do statistiky. Z tohoto důvodu proběhlo i školení krajských 

manažerů, kteří jsou k dispozici pro Vás a Vaše oddíly, aby jednak předali tuto informaci pořadatelům, 

ale i atletům a trenérům kategorií dorost až dospělí, kterých se tato záležitost dotýká. Více o WA Global 

Calendar na:  

https://www.atletika.cz/cas-informuje/dulezite-upozorneni-pro-poradatele-atletickych-sou/  

https://dna.run/
https://www.atletika.cz/cas-informuje/dulezite-upozorneni-pro-poradatele-atletickych-sou/


 

 

Ve všech výše uvedených záležitostech budeme v kontaktu s Vašimi krajskými manažery a budeme je 

informovat o nových skutečnostech.    

Věříme, že se Vaše krajská družstva, stejně jako v minulém roce, zúčastní obou mezikrajových utkání a 

že společně zvládneme uspořádání našich školních soutěží. 

Přejeme Vám a Vašim atletickým oddílům hodně radosti v této sezóně. 

 

S pozdravem 

 

David Bor        Jana Sobčíková 

Vedoucí soutěžního oddělení      předsedkyně oddělení mládeže 

 


