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I.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO KRAJSKÉ SOUTĚŽE
1. Jihomoravské krajské mistrovské soutěže jsou organizovány podle pravidel atletiky a soutěžních řádů uvedených
Českým atletickým svazem (dále jen ČAS) v publikaci Atletické soutěže 2021 (II. díl) a podle této brožury
Jihomoravského krajského atletického svazu (dále jen JmKAS).
2. Pořadatelem jihomoravských krajských mistrovských soutěží jednotlivců i družstev je JmKAS, který uspořádáním
jednotlivých utkání pověřuje jihomoravské atletické kluby a oddíly.
3. Jihomoravské krajské mistrovské soutěže řídí výbor JmKAS, a to prostřednictvím pověřeného pracovníka, kterým je
Ing. Jiří Proch. Za organizaci, přímé řízení a průběh jednotlivých soutěží a utkání zodpovídají příslušní řídící pracovníci.
4. Věkové kategorie
Muži a ženy
Junioři a juniorky
Dorostenci a dorostenky
Starší žáci a starší žákyně
Mladší žáci a mladší žákyně
Přípravka chlapci a přípravka dívky

ročníky narození 2001 a dříve
ročníky narození 2002 - 2003
ročníky narození 2004 - 2005
ročníky narození 2006 - 2007
ročníky narození 2008 - 2009
ročníky narození 2010 a mladší

5. Startovat v krajských mistrovských soutěžích družstev i jednotlivců jsou oprávnění závodníci a závodnice ročníku
2009 a starší, registrovaní dle Směrnice ČAS 6/2017 o registrovaných sportovcích-úplné znění, a jsou k
těmto mistrovským utkáním řádně přihlášeni prostřednictvím webové aplikace stránek ČAS. V soutěži družstev
mladšího žactva mohou startovat i registrovaní závodníci a závodnice ročníku narození 2010. V Krajské lize atletických
přípravek mohou startovat i neregistrovaní závodníci a závodnice.
Všichni startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho
roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídá atletický klub nebo oddíl, který účastníka do soutěže přihlásil.
6. Pro zajištění bezpečnosti je nezbytné, aby sektory, doskočiště a klece pro odhod kladiva a disku odpovídaly
pravidlům atletiky.
7. Pořadatelé závodů nezabezpečují půjčování tyčí pro skok o tyči. Družstvům, závodníkům a závodnicím se rovněž
doporučuje přinášet si i vlastní kladiva a oštěpy.
8. Soutěžní poplatky a startovné
Startovné hradí za svá družstva na základě faktury vystavené výborem JmKAS mateřský klub nebo oddíl. Faktura bude
vystavena a zaslána v okamžiku, kdy budou jasné termíny zahájení krajských soutěží. Platba bude provedena převodem
na běžný účet JmKAS číslo 27-7487750277/0100, a to se splatností čtrnácti dnů.
V Krajském přeboru družstev staršího žactva je soutěžní poplatek stanoven ve výši 3000 Kč za jedno přihlášené
družstvo. Za každý schválený start závodníka nebo závodnice mimo bodování, který není uveden na schválené soupisce
družstva startovné ve výši 100,-Kč. Tento poplatek je příjmem pořadatele.
V Krajském přeboru družstev mladšího žactva je soutěžní poplatek stanoven ve výši 2000 Kč za jedno přihlášené
družstvo. Za každý schválený start závodníka nebo závodnice mimo bodování, který není uveden na schválené soupisce
družstva startovné ve výši 100,-Kč. Tento poplatek je příjmem pořadatele.
V Krajské lize atletických přípravek je soutěžní poplatek stanoven ve výši 1000 Kč za jedno přihlášené družstvo. Za
každý schválený start závodníka nebo závodnice mimo bodování, který není uveden na schválené soupisce družstva
startovné ve výši 100,-Kč. Tento poplatek je příjmem pořadatele.
Startovné v krajských mistrovských soutěžích jednotlivců se neplatí. Za každý schválený start závodníka nebo závodnice
mimo soutěž z klubu/oddílu, který není členem JmKAS je stanoveno startovné ve výši 100,-Kč. Tento poplatek je
příjmem pořadatele.
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9. Technická četa
Vedoucí technické čety musí být starší 18 let. Zejména u dlouhých hodů úzce spolupracuje s rozhodčím u dopadu a dle
jeho pokynů řídí činnost ostatních členů technické čety. Člen technické čety mladší 18 let se nesmí pohybovat v
prostoru výseče pro dopad náčiní. V průběhu soutěže zajišťuje technická četa vracení náčiní buď přenášením, nebo
pomocí speciálního zařízení (nikdy ne, házením). Technická četa se pod dohledem rozhodčího podílí na dodržování
pravidla o rozcvičování v soutěžním sektoru, zejména nesmí dopustit jakékoliv cvičné pokusy mimo vlastní sektor a
mimo oficiální zkušební pokusy, řízené rozhodčími.
Technická četa odpovídá za pomůcky pro zajištění závodu (pásma, značky, praporky, stolky, židle atd.), jejich dodání k
sektoru a řádné navrácení po skončení závodu.
Technická četa přebírá od pověřeného rozhodčího změřené a zvážené náčiní a zajišťuje jeho včasnou dopravu do
sektoru.
10. Protesty a odvolání
Protesty, týkající se sporných otázek, které vznikly v průběhu závodu, musí být řešeny v souladu s pravidly atletiky.
Protest musí být podán vrchnímu rozhodčímu disciplíny, nejpozději však do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků
závodu. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího disciplíny, se podává písemně, společně s platbou ve
výši 300,- Kč odvolací komisi, složené zpravidla z hlavního rozhodčího, ředitele závodů a řídícího pracovníka. Při
zamítnuti odvolání, propadá vklad ve prospěch pořadatele.
11. Povinnosti pořadatele
Pořadatelé soutěží uvedených v této brožuře jsou povinni zajistit včas organizačně a technicky uspořádání utkání,
především:
 zajistit zveřejnění propozic a časového pořadu na webu ČAS, nejpozději 10 dnů před konáním závodů,
 propozice zpracovat v aplikaci ČAS Elektronické propozice, do patičky vložit logo JmKAS,
 zajistit otevření přihlášek v aplikaci ČAS Elektronické propozice, a to nejpozději 10 dnů před konáním závodů, u
Krajské ligy atletických přípravek umožnit přihlašování i pro neregistrované,
 zajistit hlavního rozhodčího a potřebný počet rozhodčích jednotlivých disciplín,
 zajistit elektronickou časomíru s platnou certifikací a nejméně jedním větroměrem,
 zabezpečením podmínek pro řádný a bezpečný průběh utkání v souladu s pravidly atletiky a ustanovením
zajištěním nezbytné a přiměřené zdravotní služby,
 zajistit informovanost o průběhu utkání především vyvěšováním výsledků jednotlivých soutěží nejpozději 30
minut po skončení disciplíny, zveřejňovat i aktuální pořadí družstev po ukončených disciplínách,
 zajistit startovní čísla pro soutěžící v bězích na 800 m a delších a pro štafetové závody delší než 4x60 m,
 zajistit zpracování výsledků v aplikaci Atletická kancelář 2 a jejich zveřejnění na webu ČAS.
Pořadatelům se doporučuje zabezpečit hlasatelskou službu. Pořadatelé mistrovských utkání jednotlivců, krajského
finále družstev staršího žactva, krajského finále družstev mladšího žactva a finále Krajské ligy atletických přípravek
zajistí v součinnosti s výborem JmKAS ocenění pro první tři družstva těchto finálových utkání.
Nesplnění některých ustanovení tohoto článku může mít vliv na výši příspěvku poskytovaného výborem JmKAS.
12. Odměny rozhodčím a řídícím pracovníkům
Pro odměňování rozhodčích se pořadatelům doporučuje dodržet Směrnici ČAS (úplné a aktuální znění na webových
stránkách ČAS).
Řídící pracovníci krajských soutěží družstev jsou odměňování částkou 1000 Kč za jedno kolo a jednu soutěž.
13. Závěrečná ustanovení
Případné změny a doplňky tohoto soutěžního řádu provádí výhradně výbor JmKAS. Tyto změny musí být oznámeny
elektronicky všem jihomoravským atletickým klubům a oddílům a zveřejněny na webových stránkách JmKAS
www.jmkas.cz, případně na facebookovém profilu Jihomoravská atletika.
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II.
TERMÍNOVÁ LISTINA MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JEDNOTLIVCŮ
17. 1. 2021

Mistrovství Jihomoravského kraje mladšího a staršího žactva v hale
Ostrava
JmKAS
ZRUŠENO

8. 5. – 9. 5. 2021
Mistrovství Jihomoravského kraje ve vícebojích
Slavkov u Brna
Atletika Slavkov u Brna

ZRUŠENO

16. 6. 2021
23. 6. 2021

Mistrovství Jihomoravského kraje staršího žactva
Břeclav
TJ Lokomotiva Břeclav (vybrané disciplíny)
Hodonín
AK Hodonín (vybrané disciplíny)

příspěvek JmKAS 2 500 Kč
příspěvek JmKAS 2 500 Kč

20. 6. 2021

Brno

Otevřené Mistrovství Brna ve víceboji přípravek
AC Moravská Slavia Brno

příspěvek JmKAS 10 000 Kč

27. 6. 2021

Mistrovství Jihomoravského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek
Hodonín
AK Hodonín
příspěvek JmKAS 35 000 Kč

7. 8. 2021

Brno

Mistrovství Jihomoravského kraje v chůzi
AC Moravská Slavia Brno

18. 9. 2021

Mistrovství Jihomoravského kraje mladšího žactva
Slavkov u Brna
Atletika Slavkov u Brna

10. 10. 2021

Brno

Mistrovství Jihomoravského kraje v přespolním běhu
VSK Univerzita Brno

příspěvek JmKAS 5 000 Kč
příspěvek JmKAS 5 000 Kč
příspěvek JmKAS 5 000 Kč

Vítězové a vítězky získávají titul Mistr jižní Moravy pro rok 2021 a funkční trička. První tři v každé vypsané disciplíně
dále obdrží diplom a medaile.

III.
SOUTĚŽNÍ ŘÁD KRAJSKÝCH PŘEBORŮ DRUŽSTEV
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Soutěže řídí JmKAS, prostřednictvím řídících pracovníků, kteří jsou uvedeni u jednotlivých soutěží.
2. Soupisky
Soupisky jsou povinné pouze v Krajské lize atletických přípravek, v Krajském přeboru staršího i mladšího žactva nejsou
povinné. Soupisky zasílají řídícím pracovníkům vedoucí družstev e-mailem, nejpozději dva dny (do 24 hodin) před
prvním kolem. Potvrzenou a vytištěnou kopii soupisky řídící pracovník soutěže odevzdá vedoucímu družstva při prvním
kole základní skupiny Krajské ligy atletických přípravek.
Soupiska musí obsahovat název soutěže, název klubu/oddílu a seznam družstva, příjmení, jméno a datum narození ve
formě první části rodného čísla, a to v abecedním pořadí (viz http://www.atletika.cz/clenska-sekce/formulare-kestazeni1). Na závěr soupisky se uvede jméno, telefon a emailová adresa vedoucího družstva, jeho podpis a razítko
klubu/oddílu.
Doplňková soupiska se předává řídícímu pracovníkovi v průběhu dalších kol soutěže se stejnými náležitostmi jako
soupiska základní. Převod závodníků mezi dvěma družstvy ve stejném stupni soutěže není přípustný. Pro finále Krajské
ligy atletických přípravek předávají vedoucí družstev nové soupisky.
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3. Bodování
Ve soutěžích družstev JmKAS se v disciplínách přidělují pomocné body od 1. do 10. místa systémem 11, 9, 8 až 1 bod.
Remíza se v soutěžích družstev neřeší, pomocné body se dělí. Nedělí se však zásadně body hlavní. Při rovnosti
pomocných bodů v součtu za celé družstvo rozhoduje větší počet prvních, při stejném počtu druhých, eventuálně
dalších míst.
Pro přihlášku k disciplíně je rozhodující elektronická přihláška. V případě, že nenastoupí někteří přihlášení závodníci a
závodnice ke své disciplíně a dostaví-li se pouze jeden přihlášený, závod se nekoná. Tomuto jednomu přihlášenému
závodníkovi nebo závodnici bude umožněn start v jiné disciplíně.
Za družstvo musí v soutěžním kole nastoupit nejméně 3 závodníci nebo závodnice. Při menším počtu závodníků nebo
závodnic se udělí pouze pomocné body, ale hlavní body se družstvu neudělí.
4. Omezení startu
V každém soutěžním kole u soutěže družstev staršího žactva mohou nastoupit nejvýše tři hostující závodníci nebo
závodnice. V kategorii mladšího žactva a přípravek není hostování povoleno. Také start cizinců registrovaných dle
Směrnice ČAS 6/2017 není v krajských soutěžích družstev povolen.
Mladšímu žactvu je povolen start v družstvu staršího žactva, avšak bez možnosti návratu do družstva mladšího žactva.
Přípravka ročníku narození 2010 smí startovat v družstvech mladšího žactva, pouze pokud je registrována v souladu s
řády ČAS. Platí, že pokud závodník nebo závodnice ročníku narození 2010 nastoupí za družstvo mladšího žactva, nesmí
už startovat v družstvu přípravek. Ročníky narozeni 2011 a mladší mohou startovat pouze v Krajské lize atletických
přípravek, a to bez povinnosti registrace.
Počet přihlášených k disciplíně není omezen.
Počet startů závodníků a závodnic v soutěžích žactva a přípravek v jednom kole je omezen na tři disciplíny.
Závodníci a závodnice v kategorii žactva (2006-2009) mohou v jednom dnu startovat pouze v jednom individuálním
závodu na 300 m a delším.
5. Povinnosti vedoucího družstva
Vedoucí družstva je povinen před konáním závodů podat přihlášku dle pokynů pořadatele, které byly zveřejněny v
propozicích, a to elektronicky prostřednictvím webových stránek ČAS. Přihlášky do Krajské ligy atletických přípravek
podávají vedoucí družstva rovněž elektronicky prostřednictvím webových stránek ČAS, pořadatel je v tomto případě
povinen zajistit, aby přihlášky byly otevřeny i pro neregistrované závodníky a závodnice.
Přihlášku štafet podává vedoucí družstva v den a v místě konání závodu. Dobu a způsob podání určí řídící pracovník.
Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři nejpozději 30 minut před začátkem
utkání. Dopisování závodníků a závodnic do startovní listiny u individuálních disciplín je v den konání závodů zakázáno.
6. Start mimo bodování
Přihláška mimo bodování se podává klub/oddíl, jehož družstvo není přihlášeno do soutěže, do 20. hodiny
předcházejícího dne před konáním závodů výhradně na elektronickou adresu řídícího pracovníka. V přihlášce musí být
u každého závodníka a závodnice uvedeno jméno, příjmení, datum narození, klubová příslušnost a přihlašované
disciplíny. Řídící soutěže je oprávněn ve zpravodaji starty mimo bodování omezit. Závodníci a závodnice, kteří byli
přihlášeni mimo bodování nemají nárok na postup do finálových částí jednotlivých disciplín, nemají nárok na zařazení
do nejsilnějších běhů a nejvýhodnějších drah.

•
•
•
•

7. Úhrady
Výbor JmKAS uhradí pořadatelským klubům/oddílům při splnění všech povinností uvedených v článku I./11. této
brožury za uspořádání jednotlivých kol krajských soutěží družstev příspěvek na technické zabezpečení ve výši:
za základní kolo staršího žactva
18 000 Kč,
za základní kolo mladšího žactva
14 000 Kč,
za základní kolo přípravek
10 000 Kč,
za krajské finále mladšího žactva a přípravek
12 000 Kč.
8. Práce řídícího pracovníka
Řídící pracovník potvrzuje soupisky (v Krajské lize atletických přípravek). Jeden list vrací vedoucímu družstva, jeden si
ponechá. Dále posuzuje oprávněnost startu. Nasazuje závodníky do disciplín podle výkonnosti. V běžeckých soutěžích
určí dráhy. Do tří dnů po utkání rozesílá zpravodaj s úředním výsledkem kola a s tabulkou soutěže vedoucím družstev
a pověřenému pracovníkovi JmKAS. Řeší v první instanci odvolání proti výsledkům zveřejněných ve zpravodaji. Vyšší
instancí je výbor JmKAS. Odvolání proti výsledkům musí kluby/oddíly podat nejpozději pět dnů po vydání zpravodaje.
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•
•
•
•
•

9. Provinění a tresty
Družstvo klubů nebo oddílů, které ve stanovené lhůtě neuhradilo soutěžní poplatek nebude k soutěži připuštěno.
Družstvo, které dvakrát nenastoupí k utkání bude ze soutěže vyloučeno. Nenastoupení v jednom utkání se trestá
odnětím jednoho hlavního bodu. Neoprávněný start se trestá odnětím všech pomocných bodů získaných závodníkem
v daném kole a jednoho hlavního bodu z upraveného pořadí.
Neoprávněným startem se rozumí:
start závodníka nebo závodnice řádně nepřihlášeného dle tohoto soutěžního řádu,
start závodníka nebo závodnice v rozporu s článkem III./4. tohoto soutěžního řádu,
start závodníka nebo závodnice, kterým byla pozastavena činnost,
start závodníka nebo závodnice, kteří nastoupili ve vyšší soutěži,
start závodníka nebo závodnice dopsaného na startovní listinu bez souhlasu řídícího pracovníka.
Družstvo s větším počtem skutečně nastoupených závodníků k utkání, než je povoleno, se trestá odnětím pomocných
bodů nejlepšího závodníka včetně celého bodového zisku štafety, jejímž byl členem a odečtením jednoho hlavního
bodu z upraveného pořadí. Pro posouzení počtu nastoupených závodníků je rozhodující počet řádně přihlášených a
nevyškrtnutých závodníků a závodnic před začátkem utkání.
Neuskutečnění disciplíny z viny pořadatele je pokutováno částkou 1 000 Kč pro pořádající klub/oddíl. Neuskutečnění
utkání se trestá pokutou ve výši 5 000 Kč. Nedodržení termínů a dalších ustanovení tohoto soutěžního řádu se trestá
pokutou do výše 2 000 Kč.
10. Titul a odměny
Vítězná družstva získávají titul Mistr jižní Moravy pro rok 2021 a funkční trička. První tři družstva dále obdrží pohár,
diplom a medaile.

2. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1. Krajský přebor družstev staršího žactva

řídícím pracovníkem soutěže je jmenován Mgr. Zbyněk Chlumecký,

soutěž se uskuteční ve dvou základních kolech,

soutěž se uskuteční zvlášť pro žáky a zvlášť pro žákyně,

jedno družstvo může mít v jednom kole nejvýše 20 startujících,

základní část se uskuteční v jedné skupině,

prvních pět družstev žáků a prvních pět družstev žákyň po základní části postupují do semifinále Mistrovství
Moravy a Slezska,

základní části soutěže staršího žactva se zúčastní družstva těchto AK/AO:
STARŠÍ ŽÁCI
AC Moravská Slavia Brno
AC Track & Field Brno
AHA Vyškov
AK Hodonín
AK Ludvíka Daňka Blansko
Atletika Slavkov u Brna
BYAC Brno
Orel Vyškov
TJ Lokomotiva Břeclav
TJ Znojmo
VSK Univerzita Brno
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vedoucí družstva Mgr. Marcela Gorecká, 732343825, gorecka.m@seznam.cz
vedoucí družstva Ivan Žlůva, 720946081, zluva@z-system.cz
vedoucí družstva Magdaléna Hajzlerová, 721715071, ahavyskov@seznam.cz
vedoucí družstva Zdeněk Lípa, 603723047, akhodonin@seznam.cz
vedoucí družstva Ondřej Ellinger, 724979247, info@atletikablansko.cz
vedoucí družstva Marta Fialová, 724965606, treneri.atletika@seznam.cz
vedoucí družstva Jan Pokorný, 603530390, jan.pokorny@cibasport.cz
vedoucí družstva Ing. Jaromír Čapek, Ph.D., 775667644, jaromir.capek@seznam.cz
vedoucí družstva Mgr. Petr Pláteník, 775627826, platenikpetr@seznam.cz
vedoucí družstva Vladimír Egner, 736603626, vladimir.egner@tiscali.cz
vedoucí družstva Mgr. Martin Novák, 607590263, novakmartin.m@gmail.com

STARŠÍ ŽÁKYNĚ
AC Čejkovice
AC Moravská Slavia Brno
AHA Vyškov
AK Hodonín
AK Kuřim
AK Olymp Brno
Atletika Slavkov u Brna
JAC Brno A
JAC Brno B
SK Speed Brno
TJ Lokomotiva Břeclav
TJ Znojmo

vedoucí družstva Marek Hlinecký, 725006112, marmanson@seznam.cz
vedoucí družstva Mgr. Marcela Gorecká, 732343825, gorecka.m@seznam.cz
vedoucí družstva Magdaléna Hajzlerová, 721715071, ahavyskov@seznam.cz
vedoucí družstva PaeDr. Antonín Slezák, 603983065, slezak.ant@tiscali.cz
vedoucí družstva Mgr. Jiří Halama, 607760559, jihalama@seznam.cz
vedoucí družstva Ing. Eliška Kutrová, 728946694, eliskakutrova@centrum.cz
vedoucí družstva Marta Fialová, 724965606, treneri.atletika@seznam.cz
vedoucí družstva Šárka Klaclová, 731131872, sarka.klaclova@cibasport.cz
vedoucí družstva Šárka Klaclová, 731131872, sarka.klaclova@cibasport.cz
vedoucí družstva Bc. Martina Pavlištíková, 739405866, martinapavlistikova@seznam.cz
vedoucí družstva Mgr. Ing. Zbyněk Háder, 702204306, reditel@zsvestonice.cz
vedoucí družstva Vladimír Egner, 736603626, vladimir.egner@tiscali.cz

• termíny, místa konání a pořadatelé kol
1. kolo
16. 6. 2021
Břeclav
2. kolo
23. 6. 2021
Hodonín

TJ Lokomotiva Břeclav
AK Hodonín

Semifinále MMaS 2. 9. 2021

TJ Znojmo

Znojmo

 rozsah disciplín v základních kolech a semifinále
1. kolo 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., tyč, koule 4 kg (žáci), koule 3 kg (žákyně), kladivo 4 kg (žáci), kladivo 3 kg
(žákyně), štafeta 4x300 m.
2. kolo 150 m, 800 m, 3000 m (žáci), 200 m př., výška, dálka, disk 1 kg (žáci), disk 0,75 kg (žákyně), oštěp 500 g (žákyně).
Semifinále 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., výška, tyč, dálka, koule 4 kg (žáci), koule 3 kg
(žákyně), disk 1 kg (žáci), disk 0,75 kg (žákyně), oštěp 600 g (žáci), oštěp 500 g (žákyně), kladivo 4 kg (žáci), kladivo 3 kg
(žákyně), štafeta 4x60, štafeta 4x300 m.

2. Krajský přebor družstev mladšího žactva









řídícími pracovníky jsou jmenováni Mgr. Jan Dvořák (skupina A) a Mgr. Lukáš Lípa (skupina B),
soutěž se uskuteční ve dvou základních kolech,
soutěží zvlášť mladší žáci a zvlášť mladší žákyně,
jedno družstvo může mít v jednotlivých kolech nejvýše 20 startujících,
základní část se uskuteční ve dvou skupinách,
na Mistrovství Jihomoravského kraje po základní části postupují ze skupiny A mladších žáků i mladších žákyň
prvních pět družstev, ze skupiny B postupují první tři družstva mladších žáků i mladších žákyň,
prvních pět družstev žáků a prvních pět družstev žákyň z Mistrovství Jihomoravského kraje postupují do
semifinále Mistrovství Moravy a Slezska,
základní části krajského přeboru mladšího žactva se zúčastní družstva těchto AK/AO:

MLADŠÍ ŽÁCI
Skupina A
AC Moravská Slavia Brno
AK Kuřim
AK Ludvíka Daňka Blansko
AK Olymp Brno
BYAC Brno A
BYAC Brno B
Elite Sport Boskovice
SK Speed Brno
SK Trops Brno
VSK Univerzita Brno
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vedoucí družstva Mgr. Ladislav Majer, 730614357, lmajer@email.cz
vedoucí družstva Ing. Aleš Sikora, 608661139, ales@sikora.cz
vedoucí družstva Martina Hlaváčková, 725110746, hlavackova@atletikablansko.cz
vedoucí družstva Jitka Konečná, 605453016, jitkakon@seznam.cz
vedoucí družstva Jan Pokorný, 603530390, jan.pokorny@cibasport.cz
vedoucí družstva Jan Pokorný, 603530390, jan.pokorny@cibasport.cz
vedoucí družstva Bohdan Charvát, 736412222, bohdan.charvat@gmail.com
vedoucí družstva Bc. Martina Pavlištíková, 739405866, martinapavlistikova@seznam.cz
vedoucí družstva Ing. Michaela Nádeníčková, 604918732, nadenickova@volny.cz
vedoucí družstva David Klézl, 776113067, david.klezl@gmail.com

Skupina B
AC Čejkovice
AHA Vyškov
AK Hodonín
Atletika Slavkov u Brna A
Atletika Slavkov u Brna B
TJ Lokomotiva Břeclav

vedoucí družstva Jaroslav Chlebík, 720261265, jaroslavchlebik@gmail.com
vedoucí družstva Jitka Derková, 731492679, derkovajitka@seznam.cz
vedoucí družstva Mgr. Lukáš Lípa, 730553944, akhodonin@seznam.cz
vedoucí družstva Hana Vičarová, 739404344, treneri.atletika@seznam.cz
vedoucí družstva Petra Janíková, 768729085, treneri.atletika@seznam.cz
vedoucí družstva Roman Paulík, 732098072, romanpaulik@seznam.cz

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
Skupina A
AC Moravská Slavia Brno
AK Kuřim
AK Olymp Brno
AK Ludvíka Daňka Blansko
Elite Sport Boskovice
JAC Brno A
JAC Brno B
SK Speed Brno
SK Trops Brno
VSK Univerzita Brno

vedoucí družstva Mgr. Ladislav Majer, 730614357, lmajer@email.cz
vedoucí družstva Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D., 608508866, katkatajovska@email.cz
vedoucí družstva Jitka Konečná, 605453016, jitkakon@seznam.cz
vedoucí družstva Martina Hlaváčková, 725110746, hlavackova@atletikablansko.cz
vedoucí družstva Tereza Charvátová, 608881314, tessi.ch@seznam.cz
vedoucí družstva Šárka Klaclová, 731131872, sarka.klaclova@cibasport.cz
vedoucí družstva Šárka Klaclová, 731131872, sarka.klaclova@cibasport.cz
vedoucí družstva Bc. Martina Pavlištíková, 739405866, martinapavlistikova@seznam.cz
vedoucí družstva Ing. Michaela Nádeníčková, 604918732, nadenickova@volny.cz
vedoucí družstva David Klézl, 776113067, david.klezl@gmail.com

Skupina B
AC Čejkovice
AHA Vyškov
AK Hodonín
AK Kyjov
Atletika Slavkov u Brna A
Atletika Slavkov u Brna B
TJ Lokomotiva Břeclav

vedoucí družstva Jaroslav Chlebík, 720261265, jaroslavchlebik@gmail.com
vedoucí družstva Jitka Derková, 731492679, derkovajitka@seznam.cz
vedoucí družstva Zdeněk Lípa, 603983065, akhodonin@seznam.cz
vedoucí družstva Mgr. Ivana Řezáčová, 734331168, rezacovai@gmail.com
vedoucí družstva Hana Vičarová, 739404344, treneri.atletika@seznam.cz
vedoucí družstva Petra Janíková, 768729085, treneri.atletika@seznam.cz
vedoucí družstva Marek Ošmera, 733666327, osmeramarek@seznam.cz

 termíny, místa konání a pořadatelé kol
Skupina A
1. kolo
8. 6. 2021
Brno
2. kolo
24. 6. 2021
Blansko

AC Moravská Slavia Brno
AK Ludvíka Daňka Blansko

Skupina B
1. kolo
2. kolo
Krajské finále
Semifinále MMaS

17. 6. 2021
9. 9. 2021

Slavkov u Brna
Hodonín

Atletika Slavkov u Brna
AK Hodonín

18. 9. 2021
26. 9. 2021

Slavkov u Brna
Brno

Atletika Slavkov u Brna
AC Moravská Slavia Brno

• rozsah disciplín v základních kolech a krajském finále
1. kolo 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3 kg (žáci), koule 2 kg (žákyně), míček 150 g, štafeta 4x60 m.
2. kolo 60 m, 300 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3 kg (žáci), koule 2 kg (žákyně), oštěp 500 g (žáci), oštěp 400 g
(žákyně), míček 150 g, štafeta 4x60 m.
• krajské finále 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1 500 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3 kg (žáci), koule 2 kg (žákyně), oštěp
500 g (žáci), oštěp 400 g (žákyně), štafeta 4x60 m.
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3. Krajská liga atletických přípravek

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

soutěž se uskuteční ve dvou základních kolech,
v soutěži startují společná družstva chlapců a dívek,
jedno družstvo může mít nejvýše 16 startujících, z toho nejvýše 8 chlapců a nejvýše 8 dívek,
za družstvo může mimo soutěž startovat i jeden chlapec a jedna dívka jako náhradníci, v jakých disciplínách budou
startovat rozhodne řídící soutěže podle počtu přihlášených,
v soutěži startují společná družstva chlapců a dívek,
finále o titul Mistra jižní Moravy bude jednokolové,
rozsah disciplín 60 m, 300 m, dálka, míček 150 g, štafeta 4x60 m,
u běhů se bude startovat z bloků a běží se rovnou na čas bez finále,
běh na 300 m se bude startovat tzv. z čáry,
dálka bude měřena z místa odrazu,
v dálce i v hodu míčkem budou pouze tři pokusy pro všechny,
štafety mohou být složeny pouze ze dvou hochů a dvou dívek, jedno družstvo může postavit do závodu nejvýše dvě
štafety,
v základní části platí tzv. pevné soupisky, nelze převádět závodníky a závodnice z družstva A do družstva B (C) a naopak,
je zakázáno převádět závodníky a závodnice do družstev jiných účastníků, platí pro základní i finálovou část,
soutěže přípravek se zúčastní družstva těchto AK/AO

Skupina A
• řídící pracovníkem soutěže je jmenován Ing. Jiří Proch
AC Moravská Slavia A
vedoucí družstva Mgr. Květoslava Hladká, 728228138, kvetahladka@seznam.cz
AC Moravská Slavia B
vedoucí družstva Mgr. Květoslava Hladká, 728228138, kvetahladka@seznam.cz
AC Track & Field Brno
vedoucí družstva Mgr. Miroslava Malíková, 605739294, mirka.malikova@seznam.cz
ATK Šlapanice
vedoucí družstva Petr Fruhwirt, 777635081, petrzmedlic@seznam.cz
Running zone Brno
vedoucí družstva Linda Beniačová, 732972803, linda@runningzone.cz
SK Speed Brno A
vedoucí družstva Bc. Martina Pavlištíková, 739405866, martinapavlistikova@seznam.cz
SK Speed Brno B
vedoucí družstva Bc. Martina Pavlištíková, 739405866, martinapavlistikova@seznam.cz
SK Trops Brno
vedoucí družstva Ing. Michaela Nádeníčková, 604918732, nadenickova@volny.cz

1.
2.
•

termíny, místa konání a pořadatelé kol
kolo
17. 6. 2021
Brno-Svážná
T. J. Sokol Brno – Nový Lískovec
kolo
29. 6. 2021
Brno-Vojtova
AC Moravská Slavia Brno
první tři družstva po základní části postupují do krajského finále.

Skupina B
• řídícím pracovníkem soutěže je jmenována Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
AK Kuřim A
vedoucí družstva Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D., 608508866, katkatajovska@email.cz
AK Kuřim B
vedoucí družstva Ing. Oto Zwettler, 725015270, otozwettler@seznam.cz
AK Tišnov
vedoucí družstva Michaela Mašková, 724388694, mjurcakova@seznam.cz
AK Ludvíka Daňka Blansko
vedoucí družstva Martina Mynářová, 722360205, mynarova@atletikablansko.cz
Elite Sport Boskovice
vedoucí družstva František Ošlejšek, 776499992, f.oslejsek@seznam.cz
Fénix Blansko
vedoucí družstva Jan Kohut, 777975754, hkohut@seznam.cz
 termíny, místa konání a pořadatelé kol
1. kolo
10. 6. 2021
Boskovice
2. kolo
17. 6. 2021
Blansko

Elite Sport Boskovice
AK Ludvíka Daňka Blansko

• první tři družstva po základní části postupují do krajského finále.
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Skupina C
• řídícím pracovníkem soutěže je jmenován Roman Weiter
AC Čejkovice
vedoucí družstva Anna Ludwig, 773230997, accejkovice@seznam.cz
AHA Vyškov A
vedoucí družstva Mgr. Markéta Plevová, 739515529, plevova27@seznam.cz
AHA Vyškov B
vedoucí družstva Kristýna Sedláková, 739656868, k.sedlakova1@seznam.cz
AK Kyjov
vedoucí družstva Mgr. Ivana Řezáčová, 734331168, rezacovai@gmail.com
Atletika Slavkov u Brna A
vedoucí družstva Jan Holoch, 606714910, treneri.atletika@seznam.cz
Atletika Slavkov u Brna B
vedoucí družstva Jitka Krejčířová, treneri.atletika@seznam.cz
DDM Vracov
vedoucí družstva Karla Mikešová, 603905881, charlik@seznam.cz
Orel Vyškov
vedoucí družstva Anna Málková, 773995663, annamal187@seznam.cz

1.
2.
•

termíny, místa konání a pořadatelé kol
kolo
10. 6. 2021
Slavkov u Brna
Atletika Slavkov u Brna
kolo
15. 6. 2021
Kyjov
AK Kyjov
první čtyři družstva po základní části postupují do krajského finále.

Skupina D
• řídícím pracovníkem soutěže je jmenován Jiří Sedláček
AC Moravský Krumlov
vedoucí družstva Renata Řeháková, 777576163, rehakova.renca@seznam.cz
AK Rosice
vedoucí družstva Vít Procházka, 605739827, akrosice@gmail.com
T. J. Sokol Bílovice nad Svitavou vedoucí družstva Kateřina Lišková, 606132450, lika@volny.cz
TJ Oslavany
vedoucí družstva Mgr. Pavlína Horáková, 605984386, hopaos@seznam.cz
TJ Sokol Přísnotice
vedoucí družstva Anna Tancerová, 731990866, atancerova@seznam.cz
•
1.
2.
•

termíny, místa konání a pořadatelé kol
kolo
5. 6. 2021
Ivančice
AC Moravský Krumlov
kolo
20. 6. 2021
Oslavany
TJ Oslavany
první dvě družstva po základní části postupuje do krajského finále.

Skupina E
• řídícím pracovníkem soutěže je jmenován Roman Paulík
Atletika 4All Valtice
vedoucí družstva Roman Paulík, 723098072, romanpaulik@seznam.cz
TJ Agrotec Hustopeče A
vedoucí družstva Michaela Houdková, 603531229, houdkova.michaela@seznam.cz
TJ Agrotec Hustopeče B
vedoucí družstva Lucie Krejčiříková, 608555932, luciekrejcirik@seznam.cz
TJ Lokomotiva Břeclav A
vedoucí družstva Klára Klimovičová, 728551213, atletikapripravka@seznam.cz
TJ Lokomotiva Břeclav B
vedoucí družstva Klára Klimovičová, 728551213, atletikapripravka@seznam.cz
Atletika Moravská Nová Ves vedoucí družstva Mgr. Pavel Šrámek, 604261558, pavel.sramek@zsmnves.cz
•
1.
2.
•

termíny, místa konání a pořadatelé kol
kolo
10. 6. 2021
Břeclav
TJ Lokomotiva Břeclav
kolo
17. 6. 2021
Břeclav
TJ Lokomotiva Břeclav
první dvě družstva po základní části postupuje do krajského finále.

Skupina F
• řídícím pracovníkem soutěže je jmenován Jan Pokorný
JAC Brno A
vedoucí družstva
JAC Brno B
vedoucí družstva
JAC Brno C
vedoucí družstva
BYAC Brno A
vedoucí družstva
BYAC Brno B
vedoucí družstva
BYAC Brno C
vedoucí družstva
•
1.
2.
•
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termíny, místa konání a pořadatelé kol
kolo
15. 6. 2021
Brno-Horníkova
kolo
22. 6. 2021
Brno- Laštůvkova
družstva startují bez nároku na postup do krajského finále.

JAC Brno
BYAC Brno

Skupina G
• řídícím pracovníkem soutěže je jmenován Mgr. Petr Kotyza
AK Olymp Brno A
vedoucí družstva Mgr. Alena Nezdařilová, 602813971, alena.nezdarilova@volny.cz
AK Olymp Brno B
vedoucí družstva Mgr. Alena Nezdařilová, 602813971, alena.nezdarilova@volny.cz
AK Olymp Brno C
vedoucí družstva Mgr. Alena Nezdařilová, 602813971, alena.nezdarilova@volny.cz
VSK Univerzita Brno A
vedoucí družstva David Klézl, 776113067, david.klezl@gmail.com
VSK Univerzita Brno B
vedoucí družstva David Klézl, 776113067, david.klezl@gmail.com
VSK Univerzita Brno C
vedoucí družstva David Klézl, 776113067, david.klezl@gmail.com
•
1.
2.
•

termíny, místa konání a pořadatelé kol
kolo
Brno
kolo
Brno
družstva startují bez nároku na postup do krajského finále.

VSK Univerzita Brno
VSK Univerzita Brno

• termín, místo konání a pořadatel finálového kola, řídícím pracovníkem je jmenován Roman Weiter
Finále
19. 9. 2021
Břeclav
TJ Agrotec Hustopeče

III.
KONTAKTY
Jihomoravský krajský atletický svaz
Ing. Jiří Proch, výsledky, web a FB
Mgr. Petr Kotyza, platby
Ing. Jindřich Šálek, delegace rozhodčích
Ladislav Zouhar, krajská statistika
Josef Šoba, krajská statistika
Mgr. Martin Juránek, uživatelská podpora AK2
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+420 777 136 914
+420 606 333 997
+420 724 052 975
+420 608 874 235
+420 728 782 579
+420 732 911 189

jproch@atletika.cz
kotyza@fsps.muni.cz
jindrich.salek@eon.cz
zouha@volny.cz
jsoba@c-box.cz
mjuranekg@gmail.com

Řídící pracovníci
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Krajský přebor družstev staršího žactva
Mgr. Zbyněk Chlumecký

+420 777 604 585

zbynek.c@seznam.cz

Krajský přebor družstev mladšího žactva
Mgr. Jan Dvořák, skupina A
Mgr. Lukáš Lípa, skupina B

+420 777 892 442
+420 730 553 944

dvorak.jan.sps@gmail.com
atletnej1@seznam.cz

Krajská liga atletických přípravek
Ing. Jiří Proch, skupina A
Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D., skupina B
Roman Weiter, skupina C
Jiří Sedláček, skupina D
Roman Paulík, skupina E
Jan Pokorný, skupina F
Mgr. Petr Kotyza, skupina G

+420 777 136 914
+420 608 290 596
+420 774 221 176
+420 603 423 570
+420 723 098 072,
+420 603 530 390
+420 606 333 997

jiriproch0@gmail.com
katkatajovska@email.cz
romanweiter@seznam.cz
jirinsedlacek@centrum.cz
romanpaulik@seznam.cz
pokeccc@seznam.cz
kotyza@fsps.muni.cz

