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I .  ZÁKLADNÍ ČÁST 
 
Pořadatel: TJ zdravotně postižených Nola Teplice, za podpory NSA, města Bílina a ve 

spolupráci s Českou federací Spastic Handicap, z.s. a Atletickým klubem Bílina. 
 
Hlavní partner TJ:  Národní sportovní agentura 
 
Partneři TJ: Magistrát města Teplice, Město Bílina, Knauf Insulation spol.s.r.o., Ústecký Kraj, 

DMA Praha s.r.o., Atletický klub Bílina, Geomet s.r.o., Pecud 

 

Datum konání: Neděle, 5. září 2021 

 
 

Místo konání: Stadión Atletického klubu Bílina na Kyselce - stadión se nachází na konci města na 
výpadovce směr Most v místní části Kyselka, zde odbočit k lázním, u železničního 
přejezdu vpravo. 

 

Formát soutěže:  Soutěž je otevřená všem ZPS organizovaným v jakémkoliv SK / TJ organizující 
 daný druh sportu pro ZPS, tedy i pro nečleny ČFSH. Závodníci a závodnice musí 
 být zařaditelní dle klasifikačního systému IPC. 
 

 

 

Ředitel závodů: Václav Janouch 

Hlavní rozhodčí: Rudolf Trubač 

Technický delegát WPA: Ludmila Pudilová 

Delegát svazu: Pavla Přistoupilová 

Hlavní pořadatel: Jitka Janouchová 

 

 

Závodní kancelář: Kateřina Linhartová 

Zdravotní zajištění: Václav Šlambora 

Dekorování vítězů: zástupci partnerů TJ 

Zdrav. klasifikátor: Stanislav Šťastný  

  

 

                   



     

 

                            

 

I I .  TECHNICKÁ ČÁST 
Stravování Pořadatel stravování ani pitný režim nezajišťuje. 
 V blízkém okolí jsou v provozu „Bufet Na kurtech“ a restaurace „U Kádi“, kde lze 

drobné občerstvení pořídit.  
Doprava a cestovné Dopravu na místo prezentace a stadión závodníkům a jejich doprovodům hradí a 

zajišťuje vysílající TJ či SK. 

Prezentace Účastníci se prezentují v neděli 5. 9. od 10.00 do 11.00 hodin v závodní kanceláři 
v přízemí vedle šaten žen na stadiónu v Bílině.  

Odeslání přihlášek Řádně vyplněné přihlášky k soutěži a návratku v elektronické podobě 
(Přihláška k soutěži a návratka.xls - viz příloha), zašlete nejpozději do 22. 8. 2021 
na adresu:  tjzpnola@gmail.com.   

 Dodatečné přihlášky nelze akceptovat, ve startovních listinách se budou pouze 
škrtat ti, kteří nepřijedou. Přihlášku vyplňte ve smyslu odstavce „Vyplnění přihlášek“. 

Startovné Startovné na přihlášeného závodníka činí 200,- Kč a zasílá se na účet 
pořadatele č. 39331501 / 0600 v termínu přihlášky pod variabilním symbolem, 
kterým je IČ hradící organizace oproti vystavené faktuře. V případě neúčasti 
závodníka se startovné vrací na účet hraditele.  

Protiepidemilogická  
opatření: Dle aktuálního nařízení vlády. 

Repre tým Mateřské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby jsou povinny pozvat všechny členy 
reprezentačního týmu užších i širších kádrů.   

 

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM 
 
Neděle 5. září 2021  
 10.00 - 11.00 Prezentace  
 10.00 - 10.45 Klasifikace (stadion AK Bílina) 
 11.30 - 12.00 Vážení náčiní (hangár) 
 12.00 Zahájení soutěží 
 15.40 - 17.30 Vyhlášení výsledků 
 17.30 Odjezd domů 

 
Pořadatel může program upravit podle počtu přihlášených. 

Upozornění Mateřské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené ve Spastic Handicap 
naplánují odjezdy až po vyhlášení výsledků.  

Informace Na telefonních číslech: 602 346 607, 728 128 504.  

 
 



     

 

                            

 

 

I I I .  SPORTOVNÍ USTANOVENÍ 
 

Startují  Závodníci a závodnice zařaditelní dle klasifikačního systému IPC.  

Tituly a odměny 1.   Závodníci resp.závodnice kteří se umístí na prvních třech místech získávají   
diplom. 

2. Diplomy se udělují pouze při minimální účasti tří závodníků. 

Technické podmínky Dráha je šestiproudová, na dráze i na sektorech je položen umělý povrch  Polytan, 
max. délka hřebů treter 6 mm.  

Předpis Závodí se dle ustanovení pravidel atletiky IPC/WPA, brožury „Atletické soutěže 
2021“ a podle ustanovení těchto propozic. 

Zdravotní klasifikace Sportovci Spastic Handicap, kteří nejsou oklasifikováni zdravotním 
klasifikátorem, se musí dostavit ke klasifikaci v neděli 5. 9. od 10.00 do 10.45 
hodin (místo se dozvíte u prezentace).  

Zdravotní prohlídka: Závodníci, kteří nebudou mít odevzdáno potvrzení o preventivní zdravotní 
prohlídce 2021, nebudou připuštěni k závodu. 

 

Kategorie a disciplíny 
Zde startují všichni závodníci se zdravotní klasifikací dle manuálu IPC. 

Chodící 
Kategorie 
     � 

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

A-M muži – roč. 2005 a starší 
100m, 400m, 800m, 1500m, dálka, koule, disk, oštěp, 4x100m 

A-H hoši - roč. 2006 a mladší 
60m, 300m, 800m, dálka, koule, disk, oštěp, míček 

A-F ženy - roč. 2005 a starší 
100m, 400m, 800m, 1500m, dálka, koule, disk, oštěp, 4x100m 

A-D dívky - roč. 2006 a mladší 
60m, 300m, 800m, dálka, koule, disk, oštěp, míček 

Soutěže na dráze nejsou vypisovány pro tř. 40, ve skoku dalekém pro tř. 35 a 40.  

Vozíčkáři 
Kategorie 
     � 

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

W-M muži – roč. 2005 a starší 
100m, 400m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), kuželka 397g  (jen tř. 31, 32, 51) 

W-H  hoši - roč. 2006 a mladší 
60m, 300m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), míček, kuželka 100g (jen tř. 31, 32, 51) 

W-F ženy - roč. 2005 a starší 
100m, 200m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), kuželka 397g (jen tř. 31, 32, 51) 

W-D dívky - roč. 2006 a mladší 
60m, 300m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), míček, kuželka 100g (jen tř. 31, 32, 51) 



     

 

                            

 

V přihlášce uvádějte pouze tyto vypsané věkové kategorie! 

Slučování kategorií 
Pokud je v jedné disciplině vypsané kategorie přihlášen 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. Jiné kategorie ani disciplíny než výše vypsané se neuskuteční. 

Omezení startů 
a) závodník kategorie mladšího žactva (ročníky 2008 a mladší) může startovat maximálně ve 2 disciplínách, 

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.  
 
Upozornění: Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového pořadu. Definitivní časový pořad 

dostanou vedoucí výprav TJ / SK emailem nebo tištěný při prezentaci. 
 
 Václav Janouch Stanislav Šťastný 
 ředitel závodů předseda TJ ZP Nola 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

                            

 

Podzimní atletika 2021  
Bílina, neděle 5. září 2021 

Předběžný časový pořad  

SEKTOR      8, 6 9, 7 1 2 4 5 

DISCIPLÍNY  
koule 
dálka 

 

míček, 
disk, 
oštěp  

vozík vozík vozík vozík 

12:00 800m F všichni 
chodící 

koule          
A-M  

míček          
A-H, A-D 

kuželka 
W-F  

oštěp 
W-F  

koule 
W-M 34  

disk 
W-M open 

12.10 100m  R A-M        
12.15 100m R A-F        
12:25 100m F W-M        

12:30 100m F W-F   disk             
A-F, A-D, A-H  

    

12:40 60m F A-H    oštěp 
W-M open 

koule  
W-F, W-D  

  

12:45 60m F A-D       
12:50 60m F W-H, W-D 

 
    disk       

W-H  
disk 
W-M 34 

13:00    koule            
A-F, A-D, A-H 

disk       
A-M  

    

13:05 100m F A-M       
13.10 100m F A-F   míček 

W-D 
 koule 

W-M open 
 

13:35 1500m F všichni 
chodící 

dálka  
všichni chodící  

 oštěp 
W-M 34 

   

13:50     oštěp           
A-F, A-H, A-D  

 disk 
W-F, W-D  

koule 

W-H 
kuželka  
W-M open 

14.10 400m F A-F        
14.15 400m F A-M       
14.20     oštěp        

A-M  
oštěp 
W-H  

 kuželka 

W-H 
 

14:45 300m F A-H       
15:30 4x100m F A-M, A-F 1.+2. předávka  3.předávka    
15.40    vyhlášení vítězů      

 

Vysvětlení zkratek: 
 MUŽSKÉ SLOŽKY  ŽENSKÉ SLOŽKY 
A-M Muži chodící A-F Ženy chodící  
A-H Hoši chodící  A-D Dívky chodící  
W-M Muži vozík  W-F Ženy vozík  
W-H Hoši vozík W-D Dívky vozík  
 
 

 


