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1. GENERAL INFORMATIONS (základní informace) 

1.1 ORGANISING COMMITTEE (organizační výbor) 

  

 Director – contact person (ředitel závodu)    Antonín Morávek  

 gsm +420 732 107 017, antonio.moravek@seznam.cz 

  

 Chief Judge (hlavní rozhodčí)      Josef Nechanický 

 Accreditation, Race Office (akreditace, závodní kancelář)  Ondřej Kunc 

 Technical Delegate (technický delegát)     Ratislav Šedina 

 Production  (hlavní produkční)      Jiří Linka 

 General Coordination (technický ředitel)    Martin Radikovský 

          Miroslav Král 

Speaker (hlasatel)       Jiří Tuček 

Call Room (svolavatelna)      Jana Šedinová 

Accomodation  (ubytování)      Jaroslava Šlezová 

 Medical Services (zdravotník)      Radka Morávková 

 Victory Ceremony (vyhlašování výsledků)    Jana Minarčíková 

          Lenka Šedinová 

 Volunteers (dobrovolníci)      Vlasta Šlezová 

 Secretary (pokladník)       Jitka Vaňková 
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1.2 GENERAL PROGRAMME (harmonogram mítingu) 

Tuesday 28.8.2012 (úterý) 

15,00 – 19,00  Arrive and accomodation (facultative) (příjezd, ubytování - volitelné) 

16,00 – 21,00 Aquacentrum (facultative, more information viz. 4.2) (aquacentrum, volitelné, více 
informací viz. bod 4.2) 

15,00 – 20,00 Training at the stadium (trénink na stadionu) 

19,00   Dinner (večeře) 

19,30 Technical meeting and dinner of team-leaders, accreditation, payments (technická 
porada vedoucích družstev, akreditace – upřesnění soupisek, platby) 

 

Wednesday 29.8.2012 (středa) 

07,00 – 08,30  Breakfast (snídaně) 

08,00 – 20,00 Aquacentrum (facultative, more information viz. 4.2) (aquacentrum, volitelné, více 
informací viz. bod 4.2) 

10,00 – 12,00  Arrive and accomodation (příjezd, ubytování) 

10,00 – 14,00  Training at the  stadium  (trénink na stadionu) 

11,30 – 13,00  Lunch (oběd) 

14,30 – 16,30  Forward competitions  (předsunuté soutěže) 

16,30   Opening Ceremony  (zahajovací ceremoniál) 

17,00 – 20,00  Competitions ( hlavní závod) 

20,15   Victory Ceremony – individuals (vyhlašování - jednotlivci) 

21,15   Dinner (večeře) 

21,45 Victory Ceremony (teams) at Town Hall (vyhlašování soutěže družstev v kulturním 
domě) 

22,00 – 24,00  Disco ( volná zábava) 

24,00   Departure (facultative) (odjezd - volitelný) 

Thursday 30.8.2012 (čtvrtek) 

07,00 – 08,30  Breakfast (snídaně) 

08,30 – 10,00  Departure  (odjezd) 

10,00 - … Tour of historic town Kutná Hora (facultative, more information viz. 4.1) (prohlídka 
Kutné Hory historického města UNESCO – volitelné, více informací viz. bod 4.1) 
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1.3 GUIDES FOR YOU (průvodci-delegáti výprav) 

 

Hungary – Kamila Dalecká, gsm: +420 728 526 238 

Poland – Kateřina Jůzová, gsm: +420 728 538 836 

Slovakia-  Libor Pospíšil, gsm +420 725 605 992 

Germany -  Jaroslava Šlezová, gsm: +420 728 500 929 

Austria - Jaroslava Šlezová, gsm: +420 728 500 929 

Czech Republic – Vlasta Šlezová, gsm: +420 724 528 640 

 

Guides will be waiting for you in the place of accommodation. Give us information about time of Your arrival 
to Kolín.  

(Průvodci budou na Vaše výpravy čekat v místě ubytování. Dejte nám předem informaci o času vašeho 
příjezdu do Kolína). 

If You will have any problems during travel, call Your guide! 

(Pokud budete mít během Vaší cesty jakýkoliv problém, volejte svému průvodci!) 

We would like to warn You that on arrival to accommodation we will require returnable deposit in the 

amount of 50 EUR for each team. This sum will be returned by the Delegate after clearing and checking of 

the rooms. 

(Dovolujeme si Vás upozornit, že při příjezdu na ubytování budeme vybírat vratnou kauci ve výši 50 EUR. Tato 

částka vám bude vrácena po odevzdání všech Vašich pokojů v pořádku.) 

 

1.4 TECHNICAL MEETING (technická porada vedoucích družstev) 

Technical meeting with dinner for team leaders take place on Tuesday 28 August at 20:30 at restaurant in 

Aquacentrum No more than two representative from each participating team. The Technical Delegates will 

preside over the meeting, which will be conducted in English. The meeting will provide updates and new 

information which is not already mentioned in this Team Manual and will include (technická porada se 

uskuteční v úterý 28.8.2012 v 20:30 hodin v restauraci Vodní svět. Technické porady se zúčastní nejvýše dva 

zástupci každé ze zúčastněných výprav. Organizátoři mítingu budou vést setkání v angličtině. Na této poradě 

budou zveřejněny veškeré nové a aktualizované informace, které již nejsou uvedeny v tomto Team Manuálu): 

· Timetable amendments (if any) (změny časového pořadu, pokud k nim dojde) 

· Progressions and raising of the bar (zvyšování laťky ve skoku do výšky a skoku o tyči) 

· Answers to written questions (odpovědi na písemné dotazy) 

 



International Visegrad Match of Athletes U20, Kolín, Czech Republic 29.8.2012 Page 6 

 

Before technical meeting will be hold accreditation. Bring Your name list of competitors and coaches with 

stamp and signature. (Před technickou poradou proběhne akreditace. Přineste orazítkované a podepsané 

jmenné seznamy závodníků a trenérů). 

Before technical meeting will be hold payment of accomodation and meals. (Před technickou poradou 

proběhne platba ubytování a stravování). 

 

2. ACCOMODATION AND MEALS (ubytování a stravování) 

2.1  TEAM HOTEL (místo ubytování) 

Detailed description of place: High School of Informatics and Communications,  Jaselská 826, Kolín, GPS 

50°1'18.408"N, 15°12'27.945"E 

(Adresa místa ubytování: Střední odborná škola informatiky a spojů,   Jaselská 826, Kolín, GPS 50°1'18.408"N, 

15°12'27.945"E) 

We would like to warn You that on arrival to accommodation we will require returnable deposit in the 

amount of 50 EUR for each team. This sum will be returned by the Delegate after clearing and checking of 

the rooms. 

(Dovolujeme si Vás upozornit, že při příjezdu na ubytování budeme vybírat vratnou kauci ve výši 50 EUR. Tato 

částka vám bude vrácena po odevzdání všech Vašich pokojů v pořádku.) 

 

2.2  MEALS (stravování) 

Detailed description of place:  Restaurant in Aquacentrum, Masarykova 1041, Kolín, GPS 50°1'18.815"N, 

15°11'39.704"E 

(Adresa místa stravování: Restaurace Vodní svět, Masarykova 1041, Kolín, GPS 50°1'18.815"N, 

15°11'39.704"E) 

Your delegates will have schedule of meals and You get it during technical meeting (Vaši průvodci budou mít 

k dispozici rozpis stravování, který také dostanete během technické porady). 
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3. PROPOSITION (propozice závodu) 

 

3.1 RULES OF TEAM MATCH (pravidla soutěže družstev) 

3.1.1  Participation confirmed (zúčastněné týmy) 

 

Středočeský krajský atletický svaz (CZE) Central 

Bohemian Athletic Federation 

 

 

 

Bayerischer Leichtathletik-Verband (GER) 

Bavarian TrackField Association 

Atletický svaz Bavorska 

 

 

Wielkopolski Związek Leekiej Atletyki (POL) 

Great Poland Athletics Federation (Poznaň) 

Velkopolská atletická federace 

 

 

Atletický zväz Bratislavy  (SVK) 

Athletic Federation of Bratislava 

Bratislavský atletický svaz 

 

 

Budapesti Atlétikai Szövetség  (HUN) 

Budapest Athletic Association 

Budapešťský atletický svaz  

 

Sport-Vereinigung Schwechat (AUT) 

Sports Association of Schwechat 

Sportovní svaz Schwechat  
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 3.1.2 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). 

 3.1.3  System of competition (systém soutěže) 

Teams of boys and girls teams collect points in its competitions by location. Point system 11-9-8-7-6-5-4-3-2-
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). 

(Družstva chlapců a družstva dívek sbírají ve svých soutěžích body dle umístění.  Boduje se systémem 11-9-8-

7-6-5-4-3-2-1 bod, ve štafetách  11-9-8-7-6 bodů). 

(Konečný výsledek je dán součtem bodových zisků chlapců a děvčat z jednoho reprezentačního celku. (Body 

chlapců + body dívek = výsledek reprezentačního celku). 

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). 

 3.1.4 Cathegories (věkové kategorie) 

U20 (birth years 1993 and younger), two athletes in each event and 2 relays (2 boy relays and 2 girl relays). 

U20 (ročníky narození 1993 a mladší), startují dva závodníci/ce v každé disciplíně a 2 štafety (2 chlapecké a 2 

dívčí). 

Each team consists 20 boys and 20 girls (Každá výprava maximálně 20 chlapců a 20 dívek.) 

 

3.2 PROPOSITION (propozice závodu) 

Organizer (pořadatel):   T. J. Sokol Kolín – atletika 

Date (datum):    29.8.2012 

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 (maximum 20 athletes) - 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 

Chlapci (max. počet =  20) – 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 
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Girls (maximum 20 athletes) - 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,  4 x 100 m 

Dívky (max. počet = 20) –  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 

athletes can choose which number to be fixed. 

(Startovní čísla budou mít všichni závodníci vpředu. U skoku do výšky si 

závodníci mohou vybrat, kde číslo upevní.) 

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.) 
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3.3 TIMETABLE (časový pořad) 

14,30 800 m W   discus M         

14,45 800 m M           pole M 

15,15 200 m W             

15,30 200 m M             

15,45     discus W         

16,00 I.Victory Ceremony (800 m M+W, 200 m M+W, discus M) 

16,30 OPENING CEREMONY 

17,00   javelin W     long M     

17,15 110 m hu. M     shot M       

17,30 100 m hu. W         high W   

17,45 100 m M           pole W 

17,55 100 m W             

18,05 Kids Athletics 

18,15 
II. Victory Ceremony (pole M,discus W, javelin W, long M, 110m hu., 100m hu, 
shot M, 100 m M+W) 

18,30 1500 m M javelin M     long W     

18,40 1500 m W     shot W   high M   

19,05 400 m M             

19,15 400 m W             

19,45 4 x 100 m M             

19,55 4 x 100 m W             

20,15 
III. Victory Ceremony (high M+W, pole W, 1500 m M+W, 400 m M+W, javelin M, 
long W, shot W, 4x100m M+W) 

 

 

4. FACULTATIVE PROGRAMME (doplňkový program) 

4.1 KUTNÁ HORA - UNESCO TOWN (prohlídka Kutné Hory, města UNESCO) 

We can offer historic tour in UNESCO city Kutná Hora which  is located nearest to Kolín city. Date of 

historic tour will be Thursday 30 August. If You have interest in this facultative programme, give us 

information up to Friday 24 August on e-mail antonio.moravek@seznam.cz.  City of Kutná Hora provide 

this program free of charge for You! 

(Účastníkům IVM 2012 nabízíme prohlídku historického centra města Kutná Hora zařazeného na seznam 

UNESCO. Tato prohlídka se uskuteční ve čtvrtek 30. srpna dopoledne. Pokud máte zájem o tento 

program,  svůj požadavek potvrďte  e-mailem na adresu antonio.moravek@seznam.cz nejpozději do 

pátku 24.srpna. Město Kutná Hora nabízí tento program zdarma!) 
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4.2 AQUACENTRUM (aquacentrum a bazén) 

We can offer entry to Aquacentrum in Kolín. Entry fee will be 2 EUR / person and it includes entry for 24 

hours. If You have interest in this faculatative programme, contact Your delegate after Your drive to Kolín. 

Aquacentrum is located in the same place as place of meals and is about 5 min by leg from place of 

accomodation. Open hours of Aquacentrum: up 08:00 to 20:00. 

(Účastníkům IVM 2012 nabízíme zvýhodněné vstupné do aquaparku v Kolíně. Zvýhodněné vstupné činí 2 

EUR/osoba a obsahuje vstupné na 24 hodin. Pokud máte zájem o tento doplňkový program, informujte se u 

svého průvodce po příjezdu do Kolína. Aquapark je umístěn ve stejné budově jako restaurace, kde bude 

probíhat stravování účastníků IVM 2012 a od místa ubytování je vzdálen 5 minut chůze. Otevírací doba 

aquaparku je od 8:00 do 20:00 hodin.) 

  

5. MAPS (mapy) 

 

6. IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS (důležitá telefonní čísla) 

150  fire   hasiči 

155  ambulance  zdravotní záchranná služba 

158  police   policie 

112  emergency number jednotné evropské číslo tísňového volání  


