
Veřejné závody ŘÍČANSKÁ LAŤKA 

12. ročník 

Pořadatel: T. J. Sokol Říčany a Radošovice 

 

Datum: neděle 18. 12. 2022 

 

Místo: Sportovní hala  

ulice Škroupova, Říčany u Prahy 

 

Vedoucí činovníci: 

ředitel závodu  Zdeněk Hercik  registrace.ao@seznam.cz 608 808 012 

technický ředitel Hynek Strnad  

hlavní rozhodčí David Beneš 

zdravotnický dozor Václava Höfinghoff 

kancelář  Eva Horáčková 

 

Registrace a prezence: 

Registrace je možná POUZE elektronicky od 6. 12. 2022 do pátku 16. 12. 2022 do 22:00 na 

stránkách www.atletika-ricany.cz. a žactvo na https://online.atletika.cz/kalendar. 

 

Registrace na místě není možná. 

Závodní kancelář otevřena od 8:15 hodin. Prezence končí 30 minut před zahájením soutěže 

dané kategorie. 

 

Startovné: 

hosté 100,- Kč; atleti z oddílu T. J. Sokol Říčany a Radošovice – zdarma. 

 

 

mailto:registrace.ao@seznam.cz
http://www.atletika-ricany.cz/
https://online.atletika.cz/kalendar


Kategorie a základní výšky: 

školka dívky / kluci   (ročník 2015 – 2016)   50 cm 

minipřípravka dívky / kluci  (ročník 2013 – 2014)   60 cm 

přípravka dívky / kluci  (ročník 2011 – 2012)   75 cm 

mladší žákyně / žáci   (ročník 2009 – 2010)   100 cm 

starší žákyně / žáci   (ročník 2007 – 2008)   110 cm 

 

Zvyšování laťky: 

školka: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 84, 88, 92, 96, 100 a dále po 3 cm. 

minipřípravka: 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 94, 98, 102, 106, 110 cm a dále po 3 cm 

přípravka: 75, 80, 85, 90, 95, 100, 104, 108, 112, 116, 120 cm a dále po 3 cm. 

mladší žactvo: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, cm a dále po 4 cm. 

žactvo: 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150 cm a dále po 4 cm. 

 

Harmonogram: 

9:00 Zahájení společným nástupem a rozcvičkou 

9:20 školka + mladší žactvo 

11:15 VYHLÁŠENÍ 

11:30 minipřípravka + starší žactvo 

12:45 VYHLÁŠENÍ 

13:00 přípravka   

14:30 VYHLÁŠENÍ 

14:50 ukončení závodu 

 

Harmonogram je pouze orientační a může být upraven dle počtu závodníků. Seznam všech 

přihlášených bude uveřejněn 17. 12. na stránkách www.atletika-ricany.cz. 

 

Šatny a občerstvení: v přilehlých prostorách haly 

 

http://www.atletika-ricany.cz/


Výsledky: oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce atletického oddílu T. J. Sokol 

Říčany a Radošovice (www.atletika-ricany.cz) a na stránkách ČAS 

(https://online.atletika.cz/kalendar/vysledky/1). 

 

Poznámka: 

Veškeré dotazy směřujte na ředitele závodu. 

Námitky a protesty je možno podávat do 30 minut po vzniku příčiny s vkladem 200,- Kč, který 

v případě zamítnutí propadá. 

 

Technická ustanovení: 

Soutěží se na dvou doskočištích. NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT TRETRY, v hale je umělý povrch. 

Povinná je odpovídající sálová obuv s podrážkou nezanechávající na umělém povrchu stopy. 

 

Před zahájením soutěže může mít každý závodník v soutěžním sektoru zkušební pokusy. Po 

zahájení soutěže není dovoleno provádět cvičné pokusy. 

 

Skokan se musí odrazit jednou nohou. Délka rozběhu není omezena. Za nezdařený pokus se 

počítá nejen shození laťky či stojanů, ale i dotek země či doskočiště, kteroukoliv částí těla za 

rovinou proloženou stojany. 

 

Závodník může začít skákat na kterékoliv výšce a může libovolné výšky vynechávat. Tři 

nezdařené pokusy za sebou ho však vylučují ze soutěže. Skokan má právo pokračovat ve 

skocích i po vyřazení ostatních závodníků. Laťka se dále zvyšuje podle jeho přání, nejméně však 

o 2 cm. K provedení pokusu mají závodníci časový limit 1 minutu. Pokud má po sobě dva 

následující pokusy, prodlužuje se limit na 2 minuty. V případě, že v soutěži zůstávají dva 

soutěžící, je časový limit také 2 minuty. Rozhodčí zaznamenává každý zdařený, nezdařený či 

vynechaný pokus. Neplatný pokus se nezaznamenává. 

 

Umístění závodníků je dáno výkonem. Slavnostní vyhlášení tří nejlepších v každé kategorii. 

Při rovnosti výkonů rozhoduje o pořadí: 

a) menší počet pokusů na této výšce 

b) menší počet nezdařených pokusů v celé soutěži  

c) při shodě se atleti o pořadí dělí – platí pro každé 

umístění. 

SOUTĚŽÍ SE PODLE PRAVIDEL ATLETIKY 

http://www.atletika-ricany.cz/
https://online.atletika.cz/kalendar/vysledky/1

