
 

 

 

Velké ceny pardubických firem a podniků a města Pardubic 

 

29. ročník závodu 

 
 

Pardubický atletický mítink 2021 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Pořadatel:  Atletický oddíl Hvězda Pardubice 

Datum:  středa 25. srpna 2021 

Místo:   Městský atletický stadión v Pardubicích na Dukle  

Ředitel závodu: Iva Tlapáková 

Hlavní rozhodčí: RNDr. Jan Zajíc 

Startují: řádně přihlášení jednotlivci 

Přihlášky: atletické oddíly přihlašují své závodníky přes webovou stránku 

ČAS www.atletika.cz od pondělí 16. 8. 2021 do pondělí 23. 8. 2021 do 

18:00 hodin. Seznam přihlášených závodníků bude k dispozici na 

stránkách ČASu http://www.atletika.cz 

Startovné, prezentace: 150,-- Kč za každý start, úhrada při prezentaci jednotlivců v den 

závodu, minimálně hodinu před zahájením disciplíny. 

Závodní kancelář: bude otevřena na travnaté ploše před tribunou stadionu od 14,30 h. 

Svolavatelna:  závodníci se budou prezentovat přímo u disciplíny 

sprinty, běhy: 5 minut před startem disciplín,  
   techniky: 15 min před zahájením disciplíny. 

Vážení náčiní:  proběhne v tribuně stadionu 

Rozcvičování: na okolních travnatých plochách 

Šatny:   v tribuně stadionu. Za odložené věci pořadatel neručí! 
 
 

 

Disciplíny:  

Muži:    100 m, 600 m, dálka, trojskok, koule, disk, kladivo. 

Ženy:    100 m, 600 m, dálka, koule kladivo. 

Žáci:     60 m, 150 m, 4x60 m, 4x300 m 

Žákyně: 60m, 150 m, 100 m př., 4x60 m, 4x300 m 

 

Bližší informace: Atletický oddíl Hvězda Pardubice, ČSA 2515, 530 02  Pardubice 

Tel., fax: 466 304 881, e-mail: hvezda-pardubice@seznam.cz, 

www.hvezda-pardubice.cz 

http://www.atletika.cz/
http://www.atletika.cz/
mailto:hvezda-pardubice@seznam.cz
http://www.hvezda-pardubice.cz/


Časový pořad: 

16:00 h 100 m př. Žky Dálka Ž   

16:10 h 60 m Žky   

16:20 h 60 m Žci 150 m Žky   

16:30 h Slavnostní zahájení   

   150 m Žci Koule M  Kladivo Ž 

16:35 h 100 m Ž   

16:45 h 100 m M Trojskok M   

17:00 h 600 m Ž     

17:10 h 600 m M     

17:15 h Disk M     

17:20 h 4 x 60 m Žky 4 x 60 m Žci  

17:30 h Dálka M Koule Ž  Kladivo M 

 4 x 300 m Žky 4 x 300 m Žci  

Vyhlašování: první tři závodníci budou vyhlášeni na stupních vítězů ihned po ukončení soutěže. 

Finanční ceny budou vypláceny v kanceláři v tribuně stadionu. Osobně 

nevyzvednuté finanční odměny v den závodu, propadají ve prospěch pořadatele.  
 

 

Finanční odměny ve velkých cenách: 

 
Muži: 600 m, dálka, trojskok, koule, disk, kladivo 

Ženy: 600 m, koule, kladivo 

 

1. místo = 3.000,- Kč 

2. místo = 2.000,- Kč 

3. místo = 1.000,- Kč 
 

V ostatních disciplínách obdrží závodníci věcné ceny. V kategoriích žactva v disciplínách 60 m, 

150 m a 100 m př. získají první tři závodníci medaile a diplomy.  

Ochrana zdraví před COVID-19: 

Pro vstup na akci je nutné splnit podmínky pro vstup návštěvníků na akci vydané platným 

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR či opatřeními vydanými příslušnou 

hygienickou stanicí v Pardubicích. Ke dni vydání těchto propozic se jedná o tyto podmínky: 

a) osoba (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR 

vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC 

test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c) osoba (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) byla očkována proti onemocnění covid-19 a 

doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o 

dokončeném očkování, že u očkování uplynulo: 

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu 

údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo 

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 

14 dní, 

d) osoba (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) doloží prodělání nemoci ne starší 180 dnů. 

 

Před vstupem do areálu je každý návštěvník povinen se s aktuálními podmínkami seznámit a 

vstupem do prostor areálu se zavazuje je dodržovat.  Na akci se zakazuje účast osobám, které 

vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že nesplňují, s výjimkou 

dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené výše nebo nejsou schopny a/nebo ochotny 

splnění těchto podmínek na místě prokázat. Návštěvníci jsou povinni splnění podmínek 

prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je pořadatel akce povinen takové 

osobě neumožnit účast na akci. 

 

 


