
 
PROPOZICE 

25.ročníku Brněnské laťky 
OLYMPIA 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

V Brně  dne 14.-15.února 2020 
 

Nákupní centrum Olympia v Brně 
 
 
 
 
 



BRNĚNSKÁ LAŤKA OLYMPIA 2020 
25.ročník mezinárodních  závodů ve skoku vysokém s hudebním doprovodem 

 
 

Pořadatelé:  JAC Brno, agentura Čiba sport athletic s.r.o., 
 
Místo konání: nákupní centrum Olympia Brno, u dálnice směrem na Bratislavu, od nákupního centra Vaňkova jezdí 
bezplatně autobus 
 
Časový rozpis:  pátek 14.2.2020  

9.00 hod. – závod žáků mladších /roč.2007-2008./ a starších /roč.2005-2006/ žáků základních škol  
  10.45hod. – závod žákyň mladších/roč.2007-2008/ a starších/roč.2005-2006/ žákyň základních škol 
  12.30hod. – zápis do knihy rekordů a kuriozit, kolik osob překoná během 30min. výšku 125cm 
  17.30hod.- předání poháru vítězné škole v soutěži družstev  

17.45hod.- předání šeku nadaci Atýsek pro výchovu vodících psů ředitelem Olympia a agentury Čiba 
sport athletic s.r.o.   

  18.00hod. – autogramiáda a tiskovka světových výškařek + doprovodný program 
Moderovat bude Štěpán Škorpil 
 
Sobota 15.2.2020: 
  13.00hod.- národní závod mužů 
  16.00hod.- beseda se sportovními osobnostmi  

 17.00hod.-slavnostní zahájení Brněnské laťky OLYMPIA 2020  
              V průběhu celého odpoledne proběhne „Muzikálová show“ v podání sólistů městského divadla v Brně 
  Vystoupení taneční skupiny Magic Free Group a živých soch 

18.30hod.- zahájení 25.ročníku mezinárodního závodu žen s hudebním doprovodem a účastí světových 
výškařek Brněnská laťka OLYMPIA 2020 
20.00hod.- vyhlášení výsledků mezinárodního závodu žen    

 
Ředitel závodu:  Ctibor Nezdařil 
 
Technický ředitel: Jan Pokorný 
 
Hlavní rozhodčí: Jindřich Šálek 
 
Startují:  v soutěží mezinárodního závodu žen  startují pouze zahraniční a české  závodnice pozvané   pořadatelem, 
v předprogramu národního závodu mužů startují přihlášení závodníci na www.atletika.cz  a vybraní pořadatelem do 
11.2.2020. 
V soutěži žactva startují žáci základních škol a oddílů, kteří budou přihlášeni do 11.2.2020 jako družstva základních škol 
e-mailem: jan.pokorny@cibasport.cz. Registrovaní žáci v oddílech se registrují pouze přes atletickou kancelář na webu 
www.atletika.cz   Za jednu školu mohou nastoupit maximálně čtyři žáci v jedné kategorii /maximální počet žáků za jednu 
školu je tedy šestnáct dětí/.  
Závod žáků družstev bude vyhlášen jako přebor základních škol Jihomoravského kraje a vítěz vznikne součtem 
dvou nejlepších výkonů v každé kategorii /mladší a starší žactvo/.  Vyhlášení vítězné školy proběhne při 
autogramiádě světových výškařek. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcné ceny po skončení závodu. 
Všichni účastníci se ihned po skončení závodu zapojí do soutěže o pokus překonání Českého rekordu na zápis do 
knihy rekordů a kuriozit, kolik osob překoná výšku 125cm během 30minut!!!!  
 
Základní výšky:  

mladší žáci –   114cm  starší žáci –   124cm 
   mladší žákyně –  112cm  starší žákyně –   117cm 
   Závod „B“ mužů –  154cm 
   Mezinárodní závod žen – základní výška bude určena v den závodu  
Zvyšování v každé kategorii bude po 5cm až do doby, kdy zůstane v soutěži pět skokanů /skokanek/ a dále se bude 
zvyšovat po 3cm   
 



Šatny: budou  v provizorních prostorách v nákupním centru a budou sloužit pouze pro převlečení závodníků. Za odložené 
věci pořadatel nezodpovídá.  
 
Závodní kancelář: bude otevřena přímo v nákupním centru u výškařského doskočiště od 8.00hod. 
 
Technická ustanovení: 
   povrch  je  pokryt  umělým povrchem,  proto  je  naprosto  nutné se pohybovat v tretrách pouze po umělém povrchu. Ve 
všech kategoriích budou závodníci a závodnice ohodnoceni věcnými cenami.  
Vstup v tretrách mimo sektor je velmi přísně zakázán!!! 
 
Za organizační výbor Vás srdečně zve 
 
Ctibor Nezdařil 
ředitel závodu 
 
 
 
 
 
    
 
 
 


