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1. PROPOSITION (propozice závodu)

1.1 RULES OF TEAM MATCH (pravidla soutěže družstev)
1.1.1

Participation confirmed (zúčastněné týmy)

Středočeský krajský atletický svaz (CZE)
Central Bohemian Athletic Federation

Dolnoslaski Związku Lekkiej Atletyki (POL)
Lower Silesia Athletics Association
Dolnoslezský atletický svaz
Atletický zväz Bratislavy (SVK)
Athletic Federation of Bratislava
Budapesti Atlétikai Szövetség (HUN)
Budapest Athletic Association
Budapešťský atletický svaz
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1.1.2

Type of match (systém soutěže)

Match of representational units of individual regions from V4 and central European region – (víceutkání
reprezentačních celků jednotlivých krajů z regionu V4 a středoevropského regionu).
1.1.3

System of competition (systém soutěže)

Teams of boys and girls teams collect points in its competitions by location. Maximum 40 athletes together.
Point system 9-7-6-5-4-3-2-1 point.
The end result is the sum of point gains boys and girls from a representational whole. (Points of boys + girls =
result points the whole representation).
In each discipline can start only 2 athletes from each team. (Starts out of competition of teams are allowed).
(Družstva chlapců a družstva dívek sbírají ve svých soutěžích body dle umístění. Každé družstvo může mít
maximálně 40 závodníků. Boduje se systémem 9-7-6-5-4-3-2-1 bod).
(Konečný výsledek je dán součtem bodových zisků chlapců a děvčat z jednoho reprezentačního celku. (Body
chlapců + body dívek = výsledek reprezentačního celku).
(V každé disciplíně mohou startovat maximálně 2 závodníci z jedné výpravy. Starty mimo soutěž týmů jsou
povoleny).
Competitions of individuals: for best 3 individuals in each discipline will be medal and diploma. (Soutěž
jednotlivců: pro 3 nejlepší závodníky v každé disciplíně je připraven diplom a medaile).
1.1.4

Cathegories (věkové kategorie)

U20 (birth years 2003 and younger), 2 athletes in each event and 2 relays (2 boy relays and 2 girl relays).
U20 (ročníky narození 2003 a mladší), startují dva závodníci/ce v každé disciplíně a 2 štafety (2 chlapecké a 2
dívčí).
Each team consists 40 athletes (Každá výprava maximálně 40 závodníků.)
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1.2 PROPOSITION (propozice závodu)
Organizer (pořadatel):

T. J. Sokol Kolín – atletika

Date (datum):

23.8.2022

Venue (místo konání):
Athletic Stadium in Borky , Brankovická st. 979, Kolín 5, postal zip code 280
02, (GPS 50 ° 2'8 .78 "N, 15 ° 11'32 .39" E (Atletický stadion M.Tučka v Borkách, ul. Brankovická 979, 280 02
Kolín 5, (6 drah na okruhu, 8 drah v rovince, všechny sektory s umělým povrchem, el.časomíra, větroměr)

Disciplines (disciplíny):

Boys U20 - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110m hurdles, long
jump, high jump, pole vault, shot put 6 kg, javelin 800 g, discus 1,75
kg, 4 x 100 m
Junioři– 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110m př., dálka, výška,
tyč, koule 6 kg, oštěp 800 g, disk 1,75 kg, 4 x 100 m
Girls U20 - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100m hurdles, long
jump, high jump, pole vault, shot put 4 kg, javelin 600 g, discus 1 kg,
4x100 m
Juniorky – 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100m př., dálka,
výška, tyč, koule 4 kg, oštěp 600 g, disk 1 kg, 4 x 100 m

Transportation (doprava):

GPS 50°2'8.78"N; 15°11'32.39"E

Technical provisions
(Technická ustanovení):

All runs are final. Tracks will be by times in applications (Všechny běhy
jsou finálové. Nasazení bude provedeno dle přihlášek).
Progression of the bar (Základní výšky):
Will be determinated during technical meeting (bude určeno na
technické poradě).
In technical disciplines (except high jump), competitors have 3
attempts and the first performance-best eight (8) qualify for the finals,
where they have 3 more attempts.
(V technických disciplínách (kromě skoku do výšky) mají závodníci 3
pokusy a prvních osm nejlepších podle výkonu postoupí do finále, kde
mají další 3 pokusy. )
Race numbers will have all competitors at the front. In the high jump
and pole vault athletes can choose which number to be fixed.
(Startovní čísla budou mít všichni závodníci vpředu. U skoku do výšky a
o tyči si závodníci mohou vybrat, kde číslo upevní.)
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Presentation will be in the Call Room before the scheduled start of the
discipline: 60 minutes pole vault, 30 minutes long, high, 30 minutes
shot, discus, javelin, 10 minutes runs.
(Prezentace ve svolavatelně před plánovaným začátkem soutěže: 60
minut skok o tyči, 30 minut dálka, výška, 30 minut koule, disk, oštěp, 10
minut běhy.)
Spikes are allowed up to 6 mm. (Povoleny jsou hřeby max. 6 mm.)
Entry coaches and others in the stadium area is strictly prohibited.
(Vstup trenérů a dalších osob na plochu stadionu je přísně zakázán.)
To warm up racers use nearest 300 m stadium. (K rozcvičování
používají závodníci rozcvičovací 300 m stadion.)

1.3 TIMETABLE (časový pořad)

15.00
15.15
15.25
15.40
15.50
16.05
16.15
16.20
16.25
16.40
16.55
17.05

OPENING CEREMONY

15.00
800 m W
discus M
pole M 15.15
800 m M
15.25
200 m W
15.40
200 m M
15.50
I.Victory ceremony (800 m M+W, 200 m M+W)
16.05
javelin W
long M
16.15
discus W
16.20
110 m hu. M
shot M
16.25
100 m hu. W
high W
16.40
100 m M
16.55
100 m W
pole W 17.05

17.20

II. Victory Ceremony (pole M,discus M, javelin W, long M, 110m hu., 100m
hu, 100 m M+W)

17.20

17.35
17.45
18.00
18.10

1500 m M
1500 m W
400 m M
400 m W

17.35
17.45
18.00
18.10

18.20

III. Victory Ceremony (shot M, discus W, high W, pole W, 1500 M+W, 400 m
M+W)

18.20

18.40
18.50
19.05

4 x 100 m M
4 x 100 m W
IV. Victory Ceremony (high M, javelin M, long W, shot W, 4x100m M+W)

18.40
18.50
19.05

javelin M

long W
shot W

high M
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