
ATLETICKÁ LIGA MINIPŘÍPRAVEK 2023 
8. ročník 

 

 

1.  Pořadatel 
 Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.  
 řídící pracovník Josef Nejezchleba - email: josef.nej@seznam.cz, 744 405 599. 
 

2. Systém soutěže 
  Soutěží družstva děvčat ročníky 2014-2015 a družstva chlapců ročníků 2014-2015.  
 

3. Podmínky účasti 
Soutěže se zúčastňuje družstvo, které bylo včas přihlášeno. Přihlášky se zasílají do 28. 2. 2023! 
elektronicky na adresu josef.nej@seznam.cz. V přihlášce je třeba uvést jméno a kontakt na 
vedoucího družstva (email, telefon). Společně s přihláškou se hradí poplatek ve výši 500 Kč za 
družstvo. Uhraďte na číslo účtu: 150504124/0300. Poplatek bude použit na zajištění pohárů, 
medailí a cen při vyhlášení celkových výsledků družstev.  

 

4. Termíny jednotlivých kol Atletické ligy minipřípravek 
1. kolo úterý 28. března Slezanský kros - přespolní běh 15.30 hod. Frýdek-Místek  
 

2. kolo čtvrtek 20. dubna Štafety     15.30 hod. Krnov 
 

3. kolo úterý 23. května Dětská atletika           15.30 hod.    Kopřivnice 
 

4. kolo úterý   6. června Trojboje    15.30 hod. Vítkovice 
 

5. kolo úterý  20. června Běžecké atletické závody - biatlon 15.30 hod. Třinec 
 

6. kolo čtvrtek 21. září Finálové kolo    15.30 hod. Frýdek-Místek  
 

5. Přihláška ke kolu 
Ke každému kolu je nutno přihlásit závodníky jednotlivých družstev dle propozic vydaných 
pořadatelem.  

 

6. Hodnocení soutěže 
1. kolo. V přespolním běhu se počítá prvních 70 závodníků. Body se udělují od 1. do 70. místa - 70-

69-68-67-66…1 bod.  
2. kolo. V každém typu štafety se počítá prvních 25 štafet. Body se udělují od 1. do 25. místa - 25-

24-23-22-21…1 bod.  
3. kolo. Na závodech dětské atletiky se počítá do pořadí 30 nejlepších výkonů v dané soutěži. Body 

se udělují od 1. do 30. místa - 30-29-28-27-22…1 bod. 
4. kolo. V každém typu trojboje se počítá 30 nejlepších závodníků. Body se udělují od 1. do 30. místa 

- 30-29-28-27-22…1 bod. 
5. kolo. V běžeckém závodě - biatlonu se počítá prvních 70 závodníků. Body se udělují od 1. do 70. 

místa - 70-69-68-67-66…1 bod.  
6. kolo. V jednotlivých disciplínách se počítá do pořadí 30 nejlepších závodníků. Body se udělují od 

1. do 30. místa v dané disciplíně - 30-29-28-27-22…1 bod. 
 

•  Hlavní body se přidělují za každé kolo v opačném pořadí dle počtu zařazených družstev a to 
 dle počtu pomocných bodů získaných v kole. Hlavní body se nedělí. 

•  Družstvo, které do některého kola nenastoupí, nezískává v tom kole žádný hlavní bod. 
 

7. Omezení startu 
        Bude upřesněno v propozicích vydaných pořadatelem.  
 

8. Ceny 
a) Ceny v jednotlivých kolech soutěže. Jsou v kompetenci pořadatelů závodů. 
 

b) Ceny v celkovém hodnocení soutěže.  

• Prvních pět družstev obdrží poháry a sladkou odměnu. 

• Členové prvních tří družstev obdrží medaili. 
Vyhlášení celkových výsledků Atletické ligy minipřípravek proběhne na posledním závodě. 

 

9. Startovné 
Na všech kolech je jednotné startovné ve výši 50 Kč za závodníka. Hradí se pořadatelům 
jednotlivých kol.  
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