ZPRAVODAJ č.1/2020
Výsledky 1.kola Krajského přeboru družstev mužů a žen
1.kolo KPD mužů a žen se uskutečnilo v neděli 14. června 2020 v Nové Včelnici.
Zhodnocení povinností pořadatele
 pořadatel zajistil elektrickou časomíru (NVCEL), dva větroměry (4DVCB, NVCEL), měření a
vážení náčiní; zajištěn dostatečný počet regulérního nářadí
 zajištěn dostatečný počet kvalifikovaných rozhodčích, hlasatel (Marek Strnad), zdravotník
(Veronika Strnadová)
 na webových stránkách ČAS zveřejněny výsledky v den konání závodů, drobné chyby
(neměly vliv na body jednotlivých družstev) na stránkách ČAS již opraveny
Zhodnocení z hlediska řídícího pracovníka
 závody začaly z důvodu silného deště s hodinovým zpožděním
 v kategorii mužů i žen se uskutečnily všechny vypsané disciplíny; závody proběhly bez
protestů a bez zranění
 originály zápisů technických disciplín předány řídícímu pracovníkovi průběžně během závodů
 u závodníků a závodnic přihlášených “MS”, kteří nenastoupili nebo neměli zdařený pokus
(Holoubek - 100 m a 400 m, Bartoš a Svoboda - 5000 m, Svědíková - koule, Tylová - výška)
bylo ve výsledcích vydaných při závodech “MS” uvedeno (na stránkách ČAS chybí)
Provinění a tresty
 po překontrolování výsledků, přehledu startů a soupisek nebyla zjištěna žádná provinění proti
soutěžnímu řádu JčKAS 2020; pořadí i body družstev uvedené ve výsledcích na webových
stránkách ČAS zůstávají beze změn
Soupisky družstev /po kontrole na webových stránkách ČAS - viz čl.6b SŘ družstev/
muži
 ze soupisky družstva TJ Nové Včelnice se ruší schválení Davida Haška, Filipa Holoubka a
Marka Krňanského (povolené hostování v soutěži dospělých v jiném oddíle - SOKCB),
zůstává schváleno 27 závodníků
 ze soupisky družstva BAK Bechyně se ruší schválení Lukáše Tomaně (není v roce 2020
registrován na ČAS), zůstává schváleno 15 závodníků
 soupiska družstva SK Čtyři Dvory ČB “B” - Jiří Brunclík je ročník narození 2005 (uvedeno
2002)
ženy
 ze soupisky družstva SKOK J.Hradec se ruší schválení Kláry Hemberové (není v roce 2020
registrována na ČAS), zůstává schváleno 22 závodnic
 ze soupisky družstva Sokol Milevsko se ruší schválení Jany Drdové (není v roce 2020
registrována na ČAS, nemůže mít ani hostování), zůstává schváleno 22 závodnic
 soupiska družstva TJ Blatná - Evelína Matějovská je ročník narození 2005 (uvedeno 2000)
 nikdo z výše uvedených závodníků a závodnic (jejichž schválení bylo po kontrole soupisek
zrušeno) v 1.kole v rámci soutěže družstev nenastoupil (ani nebyl přihlášen)
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Pořadí v 1.kole - MUŽI
1. SK Čtyři Dvory ČB "A" /4DVCB/
2. TJ Lokomotiva Veselí n. L. /VESEL
3. TJ Nová Včelnice /NVCEL/
4. SKOK Jindřichův Hradec /SKOKJH/
5. BAK Bechyně /BECHY/
6. SK Čtyři Dvory ČB "B" /4DVCB/

pom.body
253.0
115.0
87.0
80.0
72.0
14.0

hl.body
6
5
4
3
2
1

počet startuj.
23
9
9 + 1 DNS
7
6 + 1 DNS
6 + 1 DNS

Pořadí v 1.kole - ŽENY
1. TJ SK Čéčova Č.Budějovice /CECCB/
2. Sokol Milevsko /MILEV/
3. SKOK Jindřichův Hradec /SKOKJH/
4. TJ Blatná /BLATN/
5. TJ Nová Včelnice /NVCEL/
6. TJ Lokomotiva Veselí n. L. /VESEL/

pom.body
144.0
136.0
92.0
84.0
71.0
58.0

hl.body
6
5
4
3
2
1

počet startuj.
9
9 + 1 DNS
10
13
8 + 1 DNS
7

Případné námitky proti rozhodnutí ve zpravodaji zasílat písemně /elektronicky/ na adresu ŘP do
24.června 2020.
2. kolo KPD mužů a žen dle brožury “Atletické soutěže JčKAS 2020” se koná společně
s 2. kolem KPD mladšího žactva v neděli 13.září rovněž v Nové Včelnici; závod na 3000 m
překážek mužů je zároveň krajským přeborem jednotlivců.
 Předběžnou přihlášku (kromě štafet) podávají atletické oddíly pouze na webové stránce ČAS
(www.atletika.cz) nejpozději do pátku 11. září 20:00 hodin (včetně startů mimo bodování tento start v přihlášce prosím označit);
definitivní přihlášky (pouze škrty) v závodní kanceláři do 9.15 hodin.
Poznámka
Do soutěže (v rámci předběžné přihlášky) lze přihlašovat pouze v dovoleném rozsahu startů
dle čl.8 SŘ družstev JčKAS 2020.
 Rovněž do 9.15 hodin budou předány vedoucími družstev ŘP případné doplňkové soupisky
družstev (2x), přehled startů ve 2.kole (musí odpovídat definitivní přihlášce odevzdané
v závodní kanceláři a může obsahovat pouze závodníky a disciplíny z předběžné
přihlášky přes AK) a přihlášky štafet formou tiskopisu "Přihláška k atletické soutěži" tzv.
kartičkou.
 Starty mimo bodování : budou umožněny ve vypsaných disciplínách pro 2.kolo (pouze
v rozsahu závodění pro kategorii mužů a žen), startovné 100 Kč za každý tento start (50 Kč
v případě startu na 3000 m překážek pouze v rámci krajského přeboru jednotlivců).
Václav Tipka, řídící pracovník KPD
České Budějovice 17. června 2020
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