
Formát ligových soutěží pro rok 2020 

Předsednictvo ČAS dne 14. 5. 2020 schválilo formát ligových soutěží pro rok 2020 za 

předpokladu uvolnění vládních opatření pro pořádání sportovních akcí pro 200 a více osob. 

 

V tomto počtu se počítá s uspořádáním regulérního ligového kola dle pravidel atletiky. Do 

celkového počtu je potřeba počítat atlety, rozhodčí, pořadatele, vedoucí družstev a trenéry. 

Soutěže proběhnou bez účasti diváků.  

 

Ke splnění předpokládaného počtu 200 osob je potřeba aplikovat tyto úpravy: 

1. Rozdělit ligová kola na kategorii mužů a kategorii žen, kde soutěže proběhnou na dvou 

stadionech u různých pořadatelů. Počítáme s pořadateli, které jsme předem domluvili a 

zasmluvnili v tomto roce. 

 

2. Omezení počtu startujících za družstvo 20 z původních 24   

   

3. Omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách následujícím způsobem. 

Disciplína počet na disciplínu v roce 2020 počet na disciplínu v roce 2019 

100 18 24 

200 18 24 

400 18 24 

800 18 24 

1500 18 20 

110 př. 18 24 

400 př. 18 24 

5000/3000 př. 18 20 

Dálka 14 20 

Trojskok 14 20 

Výška 14 20 

Tyč 14 20 

Disk 14 20 

Koule 14 20 

Kladivo 14 20 

Oštěp 14 20 
 
 
 

4. Omezení počtu ligových kol: 

• u extraligy na dvě kola s postupem všech družstev na MČR družstev mužů a žen 

• u I. a II. ligy na tři kola 

* pokud Vláda ČR povolí minimálně 500 osob na pořádání sportovních akcí, 

proběhnou ligové soutěže pouze s omezením 2., 3. a 5. dle vzorových časových pořadů 

z roku v roce 2019. 



 

5. Navrhované termíny:  

 

 

6. Závěr 

• Na základě všech výše uvedených úprav bude soutěž oproti minulým rokům výrazně 

ovlivněna, proto navrhujeme v roce 2020 soutěže družstev uzavřít bez možností postupů 

a sestupů. 

• Uzavřením I. i II. ligy bude rok 2021 probíhat ve stejném složení skupin.  

• Proběhne bodování všech kol a bude určeno konečné pořadí soutěží družstev za rok 

2020 

• Na MČR družstev mužů a žen bude vyhlášen mistr a mistrovství se zúčastní všechna 

družstva extraligy.  

• Úpravy se projeví do soutěžního řádu družstev 2/2020 schválené Předsednictvem ČAS. 

soutěž  1. kolo 2. kolo 3. kolo MČR družstev 

Extraliga 5. 7. 18. 7.   22. 8. 

I. a II. liga 4. nebo 5. 7. 18. nebo 19. 7. 22. nebo 23. 8.   

Chůze 20. 6. 11.7.  1. 8.  


