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A. Termínová listina 2021 

  Duben   
25.  Konec období pro dosažení minimálních limitů (MES) pro Bydhošť 
26.  ČPV potvrdí konečná jména účastníků pro Bydhošť 

  Květen 
5.-7.  Handisport Open Paris (GP)  Paříž (FRA) Zrušeno  
14.-16.  Para Athletics (GP) Nottwil (SUI) repre kádry 
23. ne    Jarní atletika 2021 Bílina TJ/SK  

  Červen 
1.-5.  Mistrovství Evropy 2020  Bydhošť (POL) nominovaní 
6.  Konec období pro sportovce k dosažení výkonů pro výpočet podle HPA pro Tokio 
14.-19.  6th Intern. Para Athletics Meeting Marakesh  Maroko (MAR) repre kádry  
19.  Mítink Freital  Freital (GER) repre kádry  
20.  Nordostdeutsche Meistershaften  Cottbus (GER) repre kádry  
26. so  MČR Spastic Handicap 2021 Bílina TJ/SK 

  Červenec   
8.-11  Czech open  Olomouc TJ/SK a repre 
???  Atletické soustředění  Nymburk/Bílina/Jičín výběr repre 

  Srpen   
8.  Velká cena města Pardubic  Pardubice TJ/SK 
???  Atletické soustředění  Nymburk/Bílina/Jičín   výběr repre 
24.8.-5.9.  Paralympic Games  Tokio (JAP) nominovaní 

  Září   
5. ne        Podzimní atletika 2021 Bílina TJ/SK  
19.  Pardubice Bez Bariér open  Pardubice TJ/SK  
29.9.-5. 10  IWAS WORLD Games Portugalsko (POR) repre výběr 

  Říjen   
2.        Národní závody v para atletice Stříbro TJ/SK  
 

    
??? – termíny budou upřesněny  
Soustředění i závody se budou odvíjet dle situace ohledně Covid-19 
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B. Soutěžní řád 2021 

1. Všeobecná ustanovení 

1.1  Základní ustanovení 

Závodí se podle pravidel atletiky World Para Athletics (dále jen „WPA“), ustanovení tohoto soutěžního 
řádu a propozic vydaných pořadatelem. 

1.2  Přihlášky TJ k soutěži 

1.2.1 Přihláška se podává elektronickou poštou ve formátu *.xls a vyplňuje se podle pokynů uvedených 
pořadatelem v propozicích. Přihlášku zašle pořadatel všem TJ spolu s propozicemi. 

1.2.2 Při posuzování platnosti startu je přihláška závazným dokladem 

1.3  Protesty a odvolání 

1.3.1 Při podávání protestů, týkajících se výsledků soutěží nebo průběhu závodu, se postupuje podle 
Pravidel atletiky WPA. Protest podává vedoucí družstva nejpozději do 30 minut po úředním vyhlášení 
výsledků soutěže (vyhlášení rozhlasem) a to písemně s podpisem vedoucího družstva, do rukou 
hlavního rozhodčího, s vkladem 100,- Kč. 

1.3.2 Podané protesty řeší jury, složená z hlavního rozhodčího (vedoucí jury), technického delegáta České 
federace Spastic Handicap (dále jen SH) a ředitele závodů. Při zamítnutí odvolání propadá vklad ve 
prospěch pořádající jednoty, při vyhovění protestu se vklad vrací. Jury rovněž řeší případné problémy 
vzniklé v průběhu soutěže. 

1.4  Činovníci 

1.4.1 Ředitel závodů 
a) připravuje technickou organizaci soutěže, řeší technické problémy, zajišťuje sbor rozhodčích, řídí 

vzájemnou součinnost všech účastníků soutěže, 
b) po obdržení přihlášek k soutěži provede podle propozic jejich kontrolu (omezení startu apod.); 

v případě rozporu s propozicemi požádá telefonicky přihlašující TJ/SK o nápravu; pokud je 
přihláška v rozporu se „Seznamem zdravotních klasifikací pro r. 2021“, požádá zdravotního 
klasifikátora ještě v den před závodem o překlasifikování;  

c) podle výkonnosti zařadí závodníky do jednotlivých běhů a rozběhů a stanoví pořadí závodníků v 
zápisu technických disciplín, jeho rozhodnutí je konečné, 

d) spolu s technickým delegátem SH provádí v den před závodem konečnou kontrolu přihlášek a 
určí postupové klíče; případné rozpory s propozicemi uvedou na správnou míru, 

e) je členem jury, úzce spolupracuje s jejími dalšími členy, 
f) ručí za včasné napsání a odeslání propozic a výsledkových listin, 

g) bezprostředně po skončení závodu předá technickému delegátovi SH kopii zápisových listin. 

1.4.2 Technický delegát SH 
a) pro zajištění řádného průběhu atletických závodů jmenuje technického delegáta SH vedoucí 

Realizačního týmu atletiky SH (dále jen RTA),  
b) delegace je prováděna vždy při sestavování termínové listiny na příští sezónu,  
c) technický delegát SH musí být uveden i v rozpisu příslušného závodu, který vydává pořádající 

jednota, 
d) pořádající jednota je povinna zaslat technickému delegátovi SH nejpozději šest týdnů před 

závody propozice a ostatní vydávané informace, zajistit mu ubytování a stravování, 
e) cestovní náklady, stravu a ubytování technického delegáta hradí pořadatel. 
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1.4.3 Práva a povinnosti technického delegáta  
Před zahájením závodů: 
a) dohodnout nejpozději týden před závody s pořádající jednotou dobu a způsob svého příjezdu do 

místa konání soutěže, 
b) dostavit se do místa konání v den před závody, spolu s ředitelem závodů provést konečnou 

kontrolu přihlášek, případné rozpory s propozicemi uvést na správnou míru, 
c) odmítnout z technických důvodů přihlášku. 

V průběhu závodů: 
d) sledovat práci technických činovníků a rozhodčích, na případné nedostatky upozornit vhodnou 

formou prostřednictvím ředitele soutěže nebo hlavního rozhodčího, 
e) být členem jury, úzce spolupracovat s jejími dalšími členy,  
f) kontrolovat psaní zápisů a výsledků v závodní kanceláři, případně porovnávat rozmnožované 

výsledky a originály zápisů. 
Po skončení závodů: 
g) seznámit před odjezdem ředitele závodů a hlavního rozhodčího se stručným zněním zprávy, 

kterou bude o průběhu soutěže podávat, 
h) tuto zprávu je nutno zpracovat do 10 dnů po skončení závodů, po jednom výtisku zaslat 

vedoucímu Rady sportovní reprezentace SH, vedoucímu RTA a pořádající jednotě, 
i) provést kontrolu platnosti výkonů dle originálů výsledkových listin, vydat oficiální výsledky a zaslat 

je pořadateli, který oficiální výsledky zašle do 3 dnů všem zúčastněným TJ/SK a k dalšímu 
zpracování na adresu sejpka@spastic.cz. 

1.4.4 Hlavní rozhodčí 
a) je zodpovědný za řádný průběh soutěží ve smyslu platných pravidel, 
b) spolu s hlavním pořadatelem dbá, aby se uvnitř závodiště zdržovaly jen oprávněné osoby. 
c) je vedoucím jury, 
d) při docílení rekordu lepšího nebo rovného platnému světovému či českému rekordu dospělých 

zabezpečí vyplnění rekordního protokolu. 
1.4.5 Hlavní pořadatel 

a) má dozor nad závodištěm, 
b) nesmí dovolit vstup na závodiště nikomu kromě činovníků a závodníků připravených k soutěži, 
c) vstup na závodiště dovolí ale trasérům a asistentům dle Pravidel atletiky WPA, pro soutěže 

pořádané SH rozšířené o doprovody závodníků kategorie žactva. 

1.5 Zdravotní klasifikace 

1.5.1 Základní zdravotní zařazení provádějí klasifikátoři v mateřských jednotách. Pokud jednota klasifikátora 
nemá, Zdravotní komise zajistí klasifikaci tohoto sportovce prostřednictvím klasifikace, která probíhá 
při závodech a soutěžích SH. 

1.5.2 Zdravotní komise vydá každoročně „Seznam zdravotních klasifikací k ... (poslední den v předchozím 
roce)“, v němž je uvedeno: příjmení, jméno, datum narození, zdravotní klasifikace, mateřská TJ/SK. 
Pořádající TJ/SK pošle sedm dní před konáním závodů seznam závodníků (jméno, datum narození, 
název klubu a zdravotní klasifikace) ke kontrole předsedovi zdravotní komise a jako podklad 
k případným klasifikacím před závodem. 

1.5.3 Pro všechny závody v atletice určuje Zdravotní komise zdravotního klasifikátora, který nesmí být 
v průběhu závodů pověřen žádnými jinými úkoly. 

1.5.4 Při všech závodech v atletice se klasifikace provádějí: 
a) po dohodě s předsedou zdravotní komise zásadně v době určené pořadatelem v propozicích; 

mateřská jednota je povinna zajistit, aby se závodník dostavil ke klasifikaci ve stanovenou dobu; 
neklasifikovaný závodník nesmí být připuštěn k soutěži, viz pravidla klasifikací SH, 

b) sporné případy zjištěné v průběhu závodů se řeší buď v průběhu soutěže nebo po ní, výsledky 
závodů se však při překlasifikování nemění, změna v zařazení do jiné třídy se ale uvede na konci 

mailto:sejpka@spastic.cz
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výsledkové listiny upřesněním, jakým způsobem závodník soutěž absolvoval (vstoje – z házecí 
stolice); nové zařazení platí pro příští závody. 

1.6 Preventivní prohlídky  

1.6.1. K soutěži bude připuštěn pouze závodník, který má pro stanovený rok potvrzení o preventivní 
prohlídce potvrzené lékařem, kde je vyznačeno případné omezení dle aktuálního zdravotního stavu 
závodníka.  

1.6.2. Potvrzení o preventivní prohlídce je vedoucí povinen odevzdat zdravotní komisi 7 dní před závodem, 
nebo nejpozději při prezentaci před vlastním závodem.  

1.6.3. Bez potvrzení o preventivní prohlídce nebude umožněn závodníkovi start (výjimky se nepřipouštějí).  
1.6.4. Platnost potvrzení o preventivní prohlídce trvá jeden kalendářní rok !!!  
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2. Reprezentační atletický tým pro rok 2021 

2.1  Realizační tým atletiky (RTA) 

Petr Vrátil vedoucí  
Václav Janouch zástupce vedoucího                                                                                  
Eva Datinská kapitán týmu                                                                
Ilona Babková zástupce RTA ve WPA 

2.2  Reprezentační atletický kádr 

2.2.1 Reprezentace A 
F37 Ž Datinská Eva 86 DS koule 
F44 Ž Šimonová Martina 88 NL koule 

2.2.2 Reprezentace B 
F63 KTI Adamčík Martin 00 HA disk 
F34 M Dvořák Martin 94 DS koule 
TF35 Ž Luxová Anna 97 JU koule 
F37 M Pallag Michal 89  DS disk 
F37 KTI Vimmer Michal 00  HA disk 
F38 M Vrátil Petr 83 DS oštěp 

2.2.3 Reprezentace C 
F34    KTI Douda Marek 98 DS disk, oštěp, koule 
F37 M Kohout Jiří 86 SP dálka, oštěp, disk 
F34 M Šoun Bohumil  91 DS koule 

2.2.4 Reprezentace D 
T35 KTI Berdis Matěj 98 HA 100m, 200m 
T35 KTY Hájková Eliška 01 NL 60m, 150m 
F33 M Šrámek Ferdinand 95 NL koule, disk, oštěp 
F37 JKY Tichá Karolína 03 BR koule, disk 

V posledním sloupci je uvedena specializace, pro kterou byl sportovec do kádru zařazen, může však 
startovat i v jiných disciplínách. 

 

2.3 Systém zařazování do jednotlivých kádrů 
Pravidla pro zařazování do jednotlivých kádrů Reprezentačního atletického týmu SH vycházejí 
z Výzvy 18/2020 „Podpora reprezentace ZPS 2021“, kterou vyhlásila NSA. V závislosti na případných 
změnách Výzvy se mohou měnit i tato pravidla. 

Reprezentace A – individuální sporty: 
Reprezentanti splňují následující podmínky:  

a) umístili se v 1. polovině startovního pole maximálně do 6. místa na poslední PH, DH, GG nebo 

v roce 2018 nebo 2019 nebo 2020 na MS IPC nebo MS mezinárodních sportovních federací při 

minimálním počtu 6 závodníků alespoň z 5 států, 

b) ve sportovních disciplínách, které jsou shodně pro mentálně postižené sportovce na programu 

PH a zároveň GG, je směrodatný pouze výsledek z PH nebo MS, 

c) v letech 2018, 2019 a 2020 se alespoň ve dvou letech aktivně zúčastnili minimálně čtyř 

oficiálních soutěží ročně, z čehož alespoň dvě byly minimálně na evropské úrovni a dvě 

soutěže alespoň na republikové úrovni, soutěže byly součástí oficiálního kalendáře národní 

nebo mezinárodní sportovní autority - výjimku z tohoto pravidla mohou získat pouze sportovci, 

kteří se prokazatelně kvalifikovali na LPH 2020/2021, 

d) uvedené podmínky v písm. a) až c) platí současně pro jednu sportovní disciplínu a klasifikační 

skupinu dle zdravotního postižení. 
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Reprezentace B – individuální sporty: 
Reprezentanti splňují následující podmínky: 
a) nesplňují podmínky stanovené pro reprezentaci A, 

b) v roce 2016 nebo 2017 nebo 2018 nebo 2019 nebo 2020 se umístili v 1. polovině startovního 

pole maximálně do 8. místa na PH, DH, GG, MS a ME a dalších soutěžích světové nebo 

evropské úrovně a za účasti alespoň 6 závodníků alespoň z 5 států ve sportovní disciplíně pro 

jednu klasifikační skupinu dle zdravotního postižení, 
c) nezapočítává se celkové umístění SP, ranking závodníků apod., 

d) v letech 2018, 2019 a 2020 se alespoň ve dvou letech aktivně zúčastnili minimálně čtyř 

oficiálních soutěží ročně, z čehož alespoň dvě byly minimálně na evropské úrovni a dvě 

soutěže alespoň na republikové úrovni, soutěže byly součástí oficiálního kalendáře národní 

nebo mezinárodní sportovní autority - výjimku z tohoto pravidla mohou získat pouze sportovci, 

kteří se prokazatelně kvalifikovali na LPH 2020/2021, 
e) uvedené podmínky v písm. a) až d) platí současně. 

Reprezentace C – individuální sporty: 
a) nesplňují podmínky stanovené pro reprezentaci A nebo reprezentaci B, 

b) v roce 2016 nebo 2017 nebo 2018 nebo 2019 nebo 2020 se umístili maximálně do 3. místa v 

soutěžích světové nebo evropské úrovně, kdy toto umístění není na posledním místě ve 

sportovní disciplíně pro jednu klasifikační skupinu dle zdravotního postižení, 
c) nezapočítává se celkové umístění SP, ranking závodníků apod., 

d) v letech 2018, 2019 a 2020 se alespoň ve dvou letech aktivně zúčastnili minimálně čtyř 

oficiálních soutěží ročně, z čehož alespoň dvě byly minimálně na evropské úrovni a dvě 

soutěže alespoň na republikové úrovni, soutěže byly součástí oficiálního kalendáře národní 

nebo mezinárodní sportovní autority - výjimku z tohoto pravidla mohou získat pouze sportovci, 

kteří se prokazatelně kvalifikovali na LPH 2020/2021, 
e) uvedené podmínky v písm. a) až d) platí současně. 

Reprezentace D: 
Do této kategorie patří závodníci, kteří jsou sledováni realizačním týmem atletiky a při zlepšení 
výkonnosti a splnění podmínek se mohou nominovat na mezinárodní akce. 
 

Pozn: NSA určuje pravidla pouze pro kádry A až C, zřízení dalších kádrů ustanovuje vedoucí 
realizačního týmu sám, přičemž sportovci zařazení do kádru D musí mít při startu na závodech v 
zahraničí platnou licenci IPC pro daný rok. 

2.4 Režim péče o všechny kádry 
a) členové všech kádrů mohou být nominováni na zahraniční závody za předpokladu, že uhradí 

licenční poplatek WPA a registrační poplatek vztahující se k akci,  
b) členové všech kádrů mohou být zváni na výcvikové tábory a testovací srazy za předpokladu, že 

uhradí registrační poplatek vztahující se k akci,  
c) členové všech kádrů budou dostávat reprezentační zpravodaj. 

2.5 Povinnost mateřských jednot 
Mateřské jednoty jsou povinny zvát všechny závodníky reprezentačního týmu všech kádrů na všechny 
atletické závody, které SH pořádá (v termínové listině označeny „TJ/SK“), na ostatní závody zve 
závodníky všech kádrů RTA. 
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3. Technická ustanovení 

3.1 Věkové kategorie 

a) muži (M) a ženy (Ž)    narození roku 1997 a dříve  
b) kadeti (KTI) a kadetky (KTY)  1998-2001 
c) junioři (JŘI) a juniorky (JKY)   2002-2003 
d) dorostenci (DCI) a dorostenky (DKY) 2004-2005 
e) starší žáci (HST) a starší žákyně (DST) 2006-2007 
f) mladší žáci (HML) a žákyně (DML)  2008 a později 
Tento přehled slouží pouze pro atletickou statistiku a pro určení jaká hmotnost náčiní se má u 
jednotlivých věkových kategorií používat ve všech soutěžích. Věkové kategorie vypsané při soutěžích 
pořádaných SH se od tohoto přehledu liší (viz čl. 3.9). 

3.2 Zdravotní třídy 

3.2.1 Obecná ustanovení 
Zatřídění podle Klasifikačního manuálu IPC, tj. jsou zařazováni do tříd T32-38, T40-47, T51-54 a T61-
64 pro soutěže na dráze, do tříd F31-38, F40-46, F51-57 a F61-64 pro soutěže v poli.  
Zdravotní zařazení provádějí klasifikátoři delegovaní Zdravotní komisí SH. 

3.2.2 Druhy postižení  
a) spastická postižení: 

Mají celkem osm stupňů, z nichž třídy vozíčkářů T32-34 absolvují soutěže na dráze výhradně na 
vozíku nebo formuli a třídy F31-34 hody a vrhy výhradně z odhodové stolice nebo vozíku, třídy 
chodících 35-38 pak bez těchto nebo jiných zdravotních pomůcek (vyjma ortéz). 

b) tělesná postižení: 
Mají celkem dvanáct stupňů a to třídy 40-47 a 61-64, všichni jsou chodící. 

c) vozíčkáři nespastici: 
mají celkem sedm stupňů, a to třídy 51-54 pro soutěže na dráze a třídy 51-57 pro soutěže v poli; 
soutěže na dráze absolvují na vozíku nebo formuli, hody a vrhy pak z odhodové stolice nebo 
vozíku. 

3.3 Hospodářské zabezpečení - úhrady 

3.3.1 Tělovýchovné jednoty a kluby startují na všech domácích soutěžích označených v termínové listině 
TJ/SK na své náklady. 

3.3.2 Pořadatel hradí náklady spojené s uspořádáním závodů. 

3.3.3 Při účasti reprezentantů na mezinárodních závodech, které vybral RTA pro repre-tým, jsou náklady na 
účast reprezentace A až C hrazeny z rozpočtu RTA, případně z registračních poplatků dle nominace. 
Náklady na účast reprezentace D si hradí reprezentanti sami. 

3.3.4 Sportovci z jiné federace nebo z jiného státu startují na soutěžích pořádaných SH na své náklady. 

3.3.5 Náklady na zařazení závodů pořádaných SH do kalendáře WPA jsou hrazeny z rozpočtu RTA. 

3.3.6 Na závodech zařazených do kalendáře WPA jsou náklady na účast technického delegáta WPA 
hrazeny z rozpočtu RTA. 

3.4 Směrnice pro zpracování a rozesílání výsledků  

3.4.1 Pro psaní výkonů při soutěži slouží vzorové zápisové listiny. 

3.4.2 Pořadatelé všech atletických závodů v ČR, pořádaných pod záštitou SH, jsou povinni nejpozději druhý 
den po jejich skončení zpracovat podrobné neoficiální výsledky. 

3.4.3 Výsledky musí obsahovat: 
a) hlavička: název závodů, místo a datum jejich konání, pořadatel,  
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b) jména ředitele závodů, hlavního rozhodčího a technického delegáta, 
c) subjektivní hodnocení počasí, dále zda byly nebo nebyly podány protesty, zda došlo nebo 

nedošlo k úrazu, zda bylo nebo nebylo použito větroměru a u kterých disciplín, zda bylo nebo 
nebylo použito elektrické časomíry a u kterých disciplín, 

d) členění: mužské složky - ženské složky, 
e) u všech skupin všechny dosažené výkony, u soutěžích v poli jen nejlepší dosažený výkon; pokud 

byl nejlepší výkon ve skoku dalekém dosažen s nedovolenou podporou větru uvede se na dalším 
řádku nejlepší výkon regulérní, 

f) u všech startujících:  
1. sloupec = disciplína (jen u prvního závodníka), 
2. sloupec = pořadí v disciplíně,  
3. sloupec = zdravotní třídu ve které byl závodník naposled klasifikován,  
4. sloupec = příjmení a jméno závodníka,  
5. sloupec = věkovou kategorii do které podle ročníku narození patří viz 3.1, 
6. sloupec = ročník narození ve formátu rr,  
7. sloupec = klubovou příslušnost (viz 3.4.6 Zkratky jednot), 
8. sloupec = dosažený výkon,  
9. sloupec = síla větru nebo hmotnost náčiní. 
10. sloupec = bodový zisk bylo-li bodováno,  

g) u vícebojů všechny dílčí výkony a u štafet celé sestavy v pořadí, v jakém závod absolvovali, 
h) uvést i závodníky, kteří byli diskvalifikováni (DQ – zde uvést číslo pravidla podle kterého byl 

závodník diskvalifikován), závod nedokončili (DNF - u soutěží na dráze), byli přihlášeni ale 
nezúčastnili se (DNS), nebo byli bez zdařeného pokusu (NM), 

i) jméno zpracovatele výsledků a datum zpracování. 

3.4.4 Technický delegát: 
a) provede kontrolu platnosti výkonů dle originálů výsledkových listin, vydá oficiální výsledky a zašle 

je pořadateli, 
b) pořadatel oficiální výsledky zašle do 3 dnů všem zúčastněným TJ/SK a k dalšímu zpracování na 

adresu sejpka@spastic.cz.  

3.4.5 Způsob označování souborů v elektronické podobě: 
a) předmět (PR=Propozice, VY=Výsledky, NA=Návratka, PR=Přihláška apod.), 
b) číslo akce (dle Kalendáře akcí SH), 
c) datum ve zkráceném formátu ISO (rrmmdd) 
d) zkratka názvu závodu. 

Příklad: VY_1001AT_150509_MČR.xls 

3.4.6 Zkratky jednot: 
BR SK Kociánka Brno, z. s. LK TJ Léčebna Košumberk, z. s. 
DS TJ Březejc, z. s. NL TJ ZP Nola Teplice 
HA TJ ZP Halma, z. s. OA SC OA Janské lázně, z. s. 
HR HSC Havířov, z. s. SP TJ Spastic Sport Praha, z. s. 
JE SK Jedlička Liberec VM HSC Velké Meziříčí, z. s. 
JU SC Jedličkova ústavu Praha, z. s.    

3.5 Zvláštní technická ustanovení 

3.5.1 Pokud je v bězích do 100m včetně přihlášeno v jednotlivé vypsané kategorii více závodníků než je na 
stadiónu drah, uskuteční se rozběhy a finálový běh. Pořadatel podle této skutečnosti upraví časový 
pořad.  Postup do finále i konečné pořadí ve finále se stanoví dle bodovacího systému SH. 

3.5.2 Závody v hladkých bězích delších než 100m se v jednotlivých vypsaných kategoriích uskuteční přímo 
jako finále (běhy na čas). Konečné pořadí se stanoví dle bodovacího systému SH. 

3.5.3 Zařazení závodníků do běhů a rozběhů i určení jejich pořadí v technických disciplínách provádí ředitel 
závodů. Jeho rozhodnutí je konečné. 

mailto:sejpka@spastic.cz
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3.5.4 Pokud je ve vypsané kategorii přihlášen k disciplíně jen jeden závodník, bude soutěžit ve stejné 
disciplíně s jinou kategorií, ale vyhlášen bude v kategorii do které byl přihlášen. Závodník kategorie 
žactva může být se souhlasem mateřské jednoty přiřazen ke kategorii dospělých tak, aby měl 
možnost získat za umístění diplom příp. medaili. Jiné kategorie ani disciplíny než vypsané se 
neuskuteční. 

3.5.5 V bězích na dráze není dovoleno běžet s opěrnou pomůckou. Pokud není závodník schopen nastoupit 
k běhu bez opěrné pomůcky, závodí na vozíku. 

3.5.6 Ve vrzích a hodech není dovoleno házet s opěrnou pomůckou. Pokud není závodník schopen provést 
vrh či hod bez opěrné pomůcky, hází či vrhá z vrhací stolice nebo z vozíku. 

3.5.7 Omezení startů: 
a) závodník kategorie mladšího žactva (ročníky 2008 a mladší) může startovat pouze ve 2 

disciplinách, závodník kategorie staršího žactva a dorostu (ročníky 2007 až 2004) ve 3 
disciplínách, 

b) závodník kategorie žactva nesmí v jednom dni startovat ve dvou bězích delších než 150m. 
c) za plnění těchto omezení odpovídá složka, která závodníka k soutěži přihlásila, 
d) nesplnění těchto omezení upraví pořadatel vyškrtnutím nadbytečných závodníků; výjimka je 

povolena pouze u reprezentačního kádru A, B, C a D. 

3.6 Hodnocení soutěží  

3.6.1 Při soutěžích se hodnotí zvlášť chodící a zvlášť vozíčkáři, zvlášť potom každá vypsaná věková 
kategorie. 

3.6.2 O pořadí v každé skupině či kategorii rozhoduje dosažený počet bodů podle bodovacího systému SH.  
3.6.3 Z technických důvodů může ředitel závodu rozhodnout o startu závodníka v jiné skupině či kategorii, 

hodnocen ale bude podle odstavců 3.6.1 a 3.6.2 ve své skupině a disciplíně. 

3.7 Srovnávací tabulky  

Srovnávací tabulky pro soutěže na dráze i pro soutěže v poli budou obsaženy v souboru 
„Bodovačky_2021.xls“, systému SH, který bude rozeslán jako příloha tohoto Soutěžního řádu.  
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3.8 Hmotnosti náčiní 

3.8.1 Třídy 31 - 38  
  A - chodící (ambulants) W - vozíčkáři (wheelchairs) 

 třída 38 37 36 35 34 33 32 31 

Koule 

M 5kg 5kg 4kg 4kg 4kg 3kg 2kg  

DCI 4kg 4kg 4kg 4kg 4kg 3kg 2kg  

HST 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 2kg 1kg  

HML 2kg 2kg 2kg 2kg 2kg 1kg 1kg  

F 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 2kg  

DKY 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 2kg  

DST 2kg 2kg 2kg 2kg 2kg 2kg 1kg  

DML 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg  

Disk 

M 1,5kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg  

DCI 1,5kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg  

HST 1kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg  

HML 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg  

F 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg  

DKY 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg  

DST 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg  

DML 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg  

Oštěp 

M 800g 600g 600g 600g 600g 600g   

DCI 700g 600g 600g 600g 600g 600g   

HST 600g 500g 500g 500g 500g 500g   

HML 500g 400g 400g 400g 400g 400g   

F 600g 600g 600g 600g 600g 600g   

DKY 500g 500g 500g 500g 500g 500g   

DST 500g 500g 500g 500g 500g 500g   

DML 400g 400g 400g 400g 400g 400g   

Kuželka 
dosp. + dor.       397g 397g 

žactvo       100g 100g 

Míček všichni H a D 150g 150g 150g 150g 150g 150g 150g 150g 
 

3.8.2 Třídy 40 – 46 a 61 - 64, všichni jsou A - chodící (ambulants) 
 třída 45-46 43, 44, 62, 64 42, 61, 63 40, 41 

koule 

M 6kg 6kg 6kg 4kg 

DCI 5kg 5kg 5kg 3kg 

HST 4kg 4kg 4kg  

HML 3kg 3kg 3kg  

F 4kg 4kg 4kg 3kg 

DKY 3kg 3kg 3kg 2kg 

DST 3kg 3kg 3kg  

DML 2kg 2kg 2kg  

Disk 

M 1,5kg 1,5kg 1,5kg 1kg 

DCI 1,5kg 1kg 1kg 1kg 

HST 1kg 1kg 1kg  

HML 0,75kg 0,75kg 0,75kg  

F 1kg 1kg 1kg 0,75kg 

DKY 1kg 1kg 1kg 0,75kg 

DST 1kg 1kg 1kg  

DML 0,75kg 0,75kg 0,75kg  

oštěp 

M 800g 800g 800g 600g 

DCI 700g 700g 700g 500g 

HST 600g 600g 600g  

HML 500g 500g 500g  

F 600g 600g 600g 400g 

DKY 500g 500g 500g 400g 

DST 400g 400g 400g  

DML 400g 400g 400g  

míček všichni H a D 150g 150g 150g 150g 
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3.8.3 Třídy 51 - 57, všichni jsou W - vozíčkáři (wheelchairs) 
 třída 57 56 55 54 53 52 51 

koule 

M 4kg 4kg 4kg 4kg 3kg 2kg  

DCI 3kg 3kg 3kg 3kg 2kg 2kg  

HST 2kg 2kg 2kg 2kg 2kg 2kg  

HML 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg  

F 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 2kg  

DKY 2kg 2kg 2kg 2kg 2kg 2kg  

DST 2kg 2kg 2kg 2kg 2kg 2kg  

DML 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg  

Disk 

M 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 

DCI 1kg 1kg 1kg 1kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 

HST 1kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 

HML 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 

F 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 

DKY 1kg 1kg 1kg 1kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 

DST 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 

DML 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 0,75kg 

oštěp 

M 600g 600g 600g 600g 600g 600g  

DCI 600g 500g 500g 500g 500g 500g  

HST 500g 400g 400g 400g 400g 400g  

HML 400g 400g 400g 400g 400g 400g  

F 600g 600g 600g 600g 600g 600g  

DKY 500g 500g 500g 500g 500g 500g  

DST 400g 400g 400g 400g 400g 400g  

DML 400g 400g 400g 400g 400g 400g  

kuželka 
dosp. + dor.       397g 

žactvo       100g 

míček všichni H a D 150g 150g 150g 150g 150g 150g 150g 

3.9 Rozsah závodění (kategorie a disciplíny vypisované při soutěžích SH) 

3.9.1 Chodící 
Kateg. 

      
chodící - ambulants (třídy 35 – 38, 40 – 47, 61 – 64) 

A-M 
muži – roč. 2005 a starší 

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, dálka, koule, disk, oštěp, 4x100m 

A-H 
hoši - roč. 2006 a mladší 

60m, 150m, 300m, 800m, dálka, koule, disk, oštěp, míček 

A-F 
ženy - roč. 2005 a starší 

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, dálka, koule, disk, oštěp, 4x100m 

A-D 
dívky - roč. 2006 a mladší 

60m, 150m, 300m, 800m, dálka, koule, disk, oštěp, míček 

Třídy 40 mohou soutěžit pouze v kategoriích dospělých, nemohou soutěžit na dráze a ve skoku dalekém. 

3.9.2 Vozíčkáři 
Kateg. 

      
vozíčkáři - wheelchairs (třídy 31 - 34, 51 - 57) 

W-M 
muži – roč. 2005 a starší 

100m, 200m, 400m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), kuželka 397g (jen tř. 31, 32, 51) 

W-H  
hoši - roč. 2006 a mladší 

60m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), míček, kuželka 100g (jen tř. 32, 31, 51) 

W-F 
ženy - roč. 2005 a starší 

100m, 200m, 400m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), kuželka 397g (jen tř. 31, 32, 51) 

W-D 
dívky - roč. 2006 a mladší 

60m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), míček, kuželka 100g (jen tř. 32, 31, 51) 
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4. Soutěže 

4.1 Rozpis Mistrovství České republiky Spastic Handicap v atletice 

 

Pořadatel: Z pověření SH technicky zajišťuje TJ ZP Nola Teplice. 

Datum: Neděle 26. června 2021. 

Místo: Bílina, stadión AK na Kyselce. 

Ředitel závodů: Václav Janouch. 

Hlavní rozhodčí: Rudolf Trubač. 

Technický delegát: Ilona Babková. 

Hlavní pořadatel: Jitka Janouchová. 

Delegát svazu: Určí SH. 

Klasifikátor: Stanislav Šťastný. 

Propozice: 1. Odešle pořadatel předsedovi SH nejpozději do 26. 4. 2021. 

2. Odešle pořadatel jednotám/klubům nejpozději do 26. 5. 2021. 

Startují: Soutěž je otevřená všem zdravotně postiženým sportovcům zařaditelným dle 
klasifikačních pravidel IPC, organizovaným v jakékoliv TJ/SK zabývající se 
atletikou pro ZPS, tedy i nečlenům ČFSH. 

Přihlášky: Zasílají tělovýchovné jednoty nejpozději dle propozic na email tjnola@volny.cz. 

4.2 Tituly a odměny 

4.2.1 Vítěz resp. vítězka každé vypsané disciplíny získává titul „Mistr České republiky Spastic Handicap v 
kategorii ..... pro rok 2021 v ..... (disciplína)“, dále obdrží medaili a diplom. 

4.2.2 Závodníci resp. závodnice, kteří se umístí na druhém a třetím místě, získávají medaili a diplom.  

4.2.3 Medaile a diplomy se udělují pouze při minimální účasti tří závodníků. 
 

mailto:tjnola@volny.cz
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4.3 Soutěžní řád Atletické ligy - MČR smíšených družstev 
4.3.1 Základní ustanovení 

Smyslem atletické ligy je motivovat sportovce ve věku do 23 let takovým způsobem, aby je zájem o 
tento sport přivedl do reprezentačního týmu a umožnil tak prezentovat kladně naší federaci na 
veřejnosti. Atletická liga je soutěží tělovýchovných jednot/klubů (dále jen TJ/SK). 

4.3.2 Řídící pracovník 
Václav Janouch, adresa Studentská 593/38, 418 01 Bílina, e-mail atlet@spastic.cz. Řídící 
pracovník vydává organizační pokyny a oficiální tabulky a zajišťuje jejich distribuci.  

4.3.3 Zařazené závody 
Do hodnocení soutěže jsou zařazeny výsledky celostátních atletických závodů pořádaných pod 
patronací Spastic Handicap a uvedených v termínové listině v brožuře „Atletické soutěže 2021“. 

4.3.4 Termíny jednotlivých kol 
1. kolo: 23. 5. 2021 – Jarní atletika spastiků 
2. kolo: 26. 6. 2021 – MČR v atletice Spastic Handicap 
3. kolo: 5. 9. 2021 – Podzimní atletika spastiků 
4. kolo: 2. 10. 2021 – Národní závody v para atletice 

4.3.5 Vypsané kategorie (pro hodnocení soutěže TJ/SK) 

 MUŽSKÉ SLOŽKY 
A-M Muži chodící - sem patří jen kadeti, junioři a dorostenci chodící (roč. 2005 až 1998) 
A-H Hoši chodící - sem patří hoši starší i mladší chodící (roč. 2006 a mladší) 
W-M Muži vozík - sem patří jen kadeti, junioři a dorostenci vozík (roč. 2005 až 1998) 
W-H Hoši vozík - sem patří hoši starší i mladší na vozíku (roč. 2006 a mladší) 

 ŽENSKÉ SLOŽKY 
A-F Ženy chodící - sem patří jen kadetky, juniorky a dorostenky chodící (roč. 2005 až 1998) 
A-D Dívky chodící - sem patří dívky starší i mladší chodící (roč. 2006 a mladší) 
W-F Ženy vozík - sem patří jen kadetky, juniorky a dorostenky vozík (roč. 2005 až 1998) 
W-D Dívky vozík - sem patří dívky starší i mladší na vozíku (roč. 2006 a mladší) 

4.3.6 Startují 
Pouze členové SH zařaditelní dle platného klasifikačního systému IPC.  

4.3.7 Omezení startu 
a) za jednotu může startovat libovolný počet startujících, 
b) mladší žactvo může v jednom dni startovat pouze ve dvou disciplínách, dorost a starší žactvo ve 

třech, 
c) žactvo nesmí v jednom dni závodit ve dvou bězích delších než 150 metrů. 

4.3.8 Bodování 
a) po vydání oficiální výsledkové listiny pořadatelem oboduje řídící pracovník umístění všech 

závodníků do 23 let včetně (rozhoduje ročník narození) pro každou uskutečněnou disciplínu 
(zvlášť hoši, dívky) a pro každou vypsanou kategorii (viz odst. 4.3.5), a to následujícím způsobem: 
poslední místo 1 bod, předposlední 2 body atd., za nejlepší umístění je prémie jeden bod. Příklad: 
při 4 účastnících 1. místo 5 b., 2. místo 3 b., 3. místo 2 b., 4. místo 1 bod; při účasti jednoho 
závodníka získá tento 2 b., 

b) poté sečte bodové zisky (toto jsou pomocné body) jednotlivých TJ/SK ve všech vypsaných 
věkových kategoriích (viz odst. 4.3.5.) a sestaví tabulku, 

c) v takto sestavené tabulce přidělí hlavní body:  
za poslední místo 1 bod, předposlední 2 body atd.; za první místo se prémie neuděluje, kupř. při 
šesti zúčastněných družstvech dostává první tým 6 bodů,  

d) po druhém a každém dalším kole sestaví řídící pracovník ještě tabulku průběžného pořadí podle 
součtu zisku hlavních bodů a uvede i součet bodů pomocných, které rozhodují o pořadí v případě 
rovnosti bodů hlavních,  

e) po třetím kole je takto sestavená tabulka tabulkou konečnou,  
f) konečné výsledky atletické ligy budou zařazeny do Atletické ročenky, 
g) do soutěže nebudou započítány výsledky dosažené na závodech které pořádá jiný svaz 

handicapovaných sportovců, Český atletický svaz nebo na závodech pořádaných v zahraničí, 
h) výsledky členů do 23 let všech kádrů Reprezentačního atletického týmu budou do AL započítány 

s plnou bodovou hodnotou. 
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4.3.9 Vyhodnocování 
Řídící pracovník vydá po každém kole celkové výsledky v jednotlivých disciplínách a zdravotních 
kategoriích a průběžné pořadí družstev, a zašle je místopředsedovi pro sport  sejpka@spastic.cz a 
všem jednotám. 

4.3.10 Odměny 
a) vítězné družstvo získává titul „Mistr České republiky v soutěži smíšených družstev v Atletické lize 

pro rok 2021“, který se jim předá při slavnostním vyhlášení nejlepších sportovců SH, 
b) pět nejúspěšnějších TJ/SK obdrží při slavnostním vyhlášení převodem na účet finanční odměnu 

ve výši závislé na možnostech SH, určenou pro cvičitele kteří sportovce na závody atletické ligy 
připravovali.  

4.3.11 Protesty 
Případné protesty se zasílají řídícímu pracovníkovi nejpozději 10 dní po obdržení celkových výsledků 
kola.  

 

5. Rekordy České republiky 

5.1 Podmínky pro uznání rekordu 

5.1.1 Pro uznání rekordu ČR, dosaženého na mezinárodních závodech pořádaných pod záštitou IPC, CP-
ISRA, IWAS, IAAF, EAA, ČAS, na závodech pořádaných pod záštitou OSAV, na mistrovství ČR 
spastiků a na celostátních závodech pořádaných pod záštitou SH stačí předložení oficiální výsledkové 
listiny. 

5.1.2 Výkony dosažené na závodech pořádaných v rámci jednot či klubů sdružených v SH nemohou být za 
rekord ČR uznány.    

5.2 Rekordní listina 

Je součástí atletické ročenky SH za rok 2020. V důsledku změny pravidel Atletiky IPC pro vrhače-
vozíčkáře se české rekordy tříd F31 až F34, dosažené v době do 31. prosince 2013, budou uvádět 
jako historické. Novými rekordy těchto tříd budou ve smyslu odst. 5.1 uznány výkony, dosažené po 1. 
lednu 2014. 

6. Adresář členů RTA 

Petr Vrátil vedoucí RTA mobil: 605 475 994 e-mail: litarv@seznam.cz  

Václav Janouch zástupce vedoucího mobil: 602 104 545 e-mail:  atlet@spastic.cz   

Eva Datinská  kapitán týmu  mobil.:728 757 590 e-mail: e.berna@centrum.cz  

Ilona Babková zástupce RTA v WPA mobil: 777 021 298 e-mail:  i.babkova@centrum.cz  

 

7. Závěrečná ustanovení soutěžního řádu 
 
7.1 Tento soutěžní řád byl schválen vedoucím RSR a Realizačním týmem atletiky Spastic Handicap 

korespondenční formou 30.4.2021. 

7.2 Případné změny a doplňky tohoto soutěžního řádu může provádět jen Realizační tým atletiky. Takové 
změny a doplňky musí pořadatel uvést v rozpisu závodů. 

7.3 Tento soutěžní řád nabývá účinnosti dnem 1. května 2021. 
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