
PRAŽSKÁ HALOVÁ TERMÍNOVÁ LISTINA ŽACTVA 2019 – 2020
Prosinec7. 12. Mikulášská hala žactva Stromovka14. 12. Vánoční hala žactva Strahov
Leden8. 1. Veřejné závody Olympu – žactva Stromovka
12. 1. Přebor Středočeského kraje staršího žactva Strahov15. 1. Veřejné závody Olympu – žactva Stromovka16. 1. Veřejné závody mladšího žactva (jen 2008) Juliska
18. 1. Přebor Jihočeského kraje žactvo Strahov23.1. Veřejné závody mladšího žactva (jen 2007) Juliska
26. 1. Přebor Karlovarského kraje – žactvo Stromovka31. 1. 1. Veřejné závody žactva Strahov
Únor
1. 2. Přebor Středočeského kraje mladšího žactva Strahov6. 2. Veřejné závody staršího žactva Juliska13. 2. 2. Veřejné závody žactva Strahov
16. 2. Přebor Plzeňského kraje – žactvo Stromovka20. – 21. 2. Přebor Prahy staršího žactva Stromovka
22. 2. Přebor Jihočeského kraje ml. žactvo víceboj Strahov24. – 25. 2. Přebor Prahy mladšího žactva Stromovka29.2. – 1 .3. MČR žactva Stromovka
Březen8. 3. Meziměstské utkání mladšího žactva Ostrava
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. VZ Olympu ŽACTVA
Datum: středa 8. ledna 2020 
Místo: Praha – Stromovka, hala Otakara JanderyPřihlášky: na místě, nejpozději 30 min před startem/zahájením disciplínyStartovné: 80,-Kč/start se hradí při odevzdání přihlášky k soutěžiStartující: řádně přihlášení závodníci/závodnice ročníky narození 2005 – 2008Časový pořad15:00 60 m žákyně dálka žákyně st. koule žáci st. (4 kg) 16:30 60 m žáci 17:30 800 m žáci výška žáci (140 cm) koule žákyně st. (3 kg) 18:00 800 m žákyně 18:30 150 m žákyně 20:00 150 m žáci 
2. VZ Olympu ŽACTVADatum: středa 15. ledna 2020 Místo: Praha – Stromovka, hala Otakara JanderyPřihlášky: na místě, nejpozději 30 min před startem/zahájením disciplínyStartovné: 80,-Kč/start se hradí při odevzdání přihlášky k soutěžiStartující: řádně přihlášení závodníci/závodnice ročníky narození 2005 – 2008Časový pořad:14:30 60 m př. žákyně ml. dálka žáci st. koule žáci ml. (3 kg) 15:00 60 m př. žáci ml. 15:30 60 m př. žákyně st. 16:00 60 m př. žáci st. dálka žky.st. koule žákyně ml. (2 kg) 16:30 800 m žákyně výška žákyně (140 cm) 17:00 800 m žáci 17:30 300 m žákyně 19:00 300 m žáci
Veřejné závody mladšího žactva – startují pouze žáci a žákyně r.n. 2008Datum:čtvrtek 16. ledna 2020
Místo:Praha – Juliska, tunel v tribuně stadionu Dukly Praha, (vstup od horních bran stadionu v blízkosti stanice autobusu č. 131).
Časový pořad:16,30 60 m Žky rozběhy dálka Žci17,00 60 m př. Žky17,15 60 m př. Žci17,30 60 m Žky finále dálka Žky17,40 60 m Žci rozběhy18,10 60 m Žci finále

Veřejné závody mladšího žactva – startují pouze žáci a žákyně ročník narození 2007Datum: čtvrtek 23. ledna 2020
Místo: Praha – Juliska, tunel v tribuně stadionu Dukly Praha, (vstup od horních bran stadionu v blízkosti stanice autobusu č. 131).
Časový pořad:16,30 60 m Žky rozběhy dálka Žci17,00 60 m př. Žky17,15 60 m př. Žci17,30 60 m Žky finále dálka Žky17,40 60 m Žci rozběhy18,10 60 m Žci finále
I. Veřejné závody žactva 
Datum: pátek 31. ledna 2020, začátek v 9:30
Místo: Praha, přetlaková hala Strahov
Soutěže: žáci (2005, 2006) – 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, tyčžákyně (2005, 2006) – 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, tyč
Informace: Jan Ruda 602245359, email: j.ruda@volny.cz 
Veřejné závody staršího žactva – startují pouze žáci a žákyně ročník narození 2005 – 2006Datum: čtvrtek 6. února 2020
Místo: Praha – Juliska, tunel v tribuně stadionu Dukly Praha, (vstup od horních bran stadionu v blízkosti stanice autobusu č. 131).Časový pořad:16:30 60 m Žky rozběhy dálka Žci17:00 60 m př. Žky17:15 60 m př. Žci17:30 60 m Žky finále dálka Žky17:40 60 m Žci rozběhy18:10 60 m Žci finále
II. Veřejné závody žactva 
Datum: čtvrtek 13. února 2020, začátek v 16:00Místo: Praha, přetlaková hala Strahov
Soutěže: žáci (2005, 2006) – 150 m, 300 m, 800 m, dálka, koule

žákyně (2005, 2006) – 150 m, 300 m, 800 m, dálka, koule
Informace: Jan Ruda 602245359, email: j.ruda@volny.cz 

HALOVÝ PŘEBOR PRAHY STARŠÍHO ŽACTVA
Datum: čtvrtek 20. a pátek 21. února 2020Místo: Areál OLYMP CENTRUM SPORTU MV – hala Otakara Jandery – Stromovka Přihlášky: Podávají kluby na webu www.atletika.cz od pátku 7. února 2020 do neděle 16. února 2020 do 24:00 hodin. Startují: Žáci a žákyně narození v roce 2005 a 2006. Není povolen start žáků a žákyň ročník narození 2007 a mladším.Soutěže: Žáci: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4 kgŽákyně:60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3 kg

HALOVÝ PŘEBOR PRAHY MLADŠÍHO ŽACTVA
Datum: pondělí 24. – úterý 25. února 2020Místo:  Areál OLYMP CENTRUM SPORTU MV – hala Otakara Jandery – Stromovka Přihlášky: Podávají kluby na webu www.atletika.cz od pátku 14. února 2020 do čtvrtku 20. února 2020 do 24:00. Startují: Žáci a žákyně narození v roce 2007 a 2008. Není povolen start žáků a žákyň ročník narození 2009. Soutěže: Žáci: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3 kg Žákyně:60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2 kgSmíšená štafeta4x200 m (2 žáci + 2 žákyně)Přebor Prahy mladšího žactva je nominačním závodem pro meziměstské utkání Praha – Brno – Ostrava – Bratislava.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POZNÁMKY (VYSVĚTLIVKY):
– zeleně označené závody jsou určeny výhradně pro starší žactvo (od 1.1.2020 r.n. 2005-2006), modře označené závody výhradně pro mladší žactvo (od 1.1.2020 r.n. 2007-2008), černě závody pro obě kategorie. Na prosincových závodech platí ještě kategorie pro rok 2019 (st.ž. 2004-2005, ml.ž. 2006-2007). Malou kurzívou psané závody určitě neabsolvujeme společně, ale jsou pro případné zájemce (v případě, že to propozice závodu budou umožňovat !!!) dalšímožností pro dosažení potřebných výkonů pro účast na Přeboru Prahy, příp. Mistrovství ČR,
– pro přebory Prahy (20.-21.2. a 24.-25.2.) budou přihlášeni závodníci na základě dosažených výkonů na veřejnýchzávodech této halové sezóny, následně technický delegát vybere určitý počet závodníků dle průběžných pražských halových tabulek a teprve tito vybraní závodníci se přeboru zúčastní. Bude-li mít některý náš atlet výkonnost takovou, aby mělo smysl jej přihlásit na MČR (29.2.-1.3.), přihlásíme jej, stejně jako u Přeboru Prahy zde ale přihlášení závodníci „prochází sítem“ výběru technického delegáta MČR,
– pro Meziměstské utkání ml.žactva (8.3.) vybírá závodníky Pražský atletický svaz na základě umístění na Přeboru Prahy.


