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■ ČAS INFORMUJE
Obsah:
Slovo předsedy s.1 ■ Předsednictvo s. 2 ■

■ SLOVO PŘEDSEDY
Je více než předvídatelné, čemu se v dnešním Slovu předsedy věnovat. Po několika letech příprav jsme
uspořádali halové mistrovství Evropy v atletice. Dlouhodobá a pečlivá práce přinesla své ovoce a s potěšením
tak mohu odpovídat na spoustu pozitivních reakcí, nejen z ČR ale i z celé Evropy.
Do O2 areny zavítalo za čtyři dny přes 52 tisíc fanoušků atletiky. Těší mne, že se halové mistrovství vydařilo
a že náš sport prokázal, že je o něj zájem a dokáže diváky na místě i u televizních obrazovek strhnout a bavit.
Všichni, kdo jsme měli to štěstí a byli přítomni v okamžicích, kdy se prolnula skvělá atmosféra vyprodané haly
se špičkovými výkony našich atletů, především pak zlatých medailistů Pavla Masláka a Jakuba Holuši
při jejich úžasném představení, jsme měli pocit, že O2 arena spadne. Byl to mimořádný zážitek.
Nejpočetnější národní tým uspěl a čtvrté místo v hodnocení národů za velmocemi Ruskem, Francií
a Velkou Británii je pro nás velmi lichotivé.
Věřím, že jste si mistrovství užili a přeji vám slunečné jarní dny.
Libor Varhaník,
předseda Českého atletického svazu

SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
jmenovitě TJ Ústí nad Orlicí, zdejší atletický oddíl oslavil loni sto let. Jako vždy si vás dovolím vyzvat,

Příjemné čtení přeje

Michal Procházka, redaktor AL
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■ PŘEDSEDNICTVO
■ Jednání 1.3.
âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. ■ P ČAS schválilo nominaci závodníků a doprovodu pro HME
CZECH ATHLETIC FEDER ATION
2015 v Praze. ■ P ČAS schválilo nominaci závodníků a doprovodu pro zimní EP ve vrzích 2015, konaným
v portugalské Leirii. ■ P ČAS schválilo nominační kritéria ČAS pro ME v přespolním běhu 2015.
Karolína Farská

■ Jednání 17.3.

P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. ■ P ČAS vzalo na vědomí předloženou informaci o výsledcích
hospodaření Českého atletického svazu za rok 2014 a schválilo jejich předložení Výboru ČAS.■ P ČAS vzalo
na vědomí informaci o provozu a vlastnických poměrech přetlakové haly Strahov. ■ P ČAS vzalo na vědomí
kontrolní plán ekonomické komise a pověřilo předsedu ekonomické komise a ekonomiku ČAS provedením
pánovaných kontrol. ■ P ČAS uložilo předsedovi ekonomické komise předložit předsednictvu po provedení
kontrol písemnou zprávu. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na HME 2015 v Praze jako velmi
úspěšné. ■ P ČAS vzalo na vědomí informaci o návrhu nových stanov ČAS. P ČAS vzalo na vědomí informaci o přípravě schůze Výboru ČAS. ■ P ČAS přijalo za člena ČAS: Báječné ženy v běhu, RPZ Praha sz. ■
P ČAS schválilo inventarizaci majetku ve vlastnictví Českého atletického svazu. ■ P ČAS vzalo na vědomí
informaci závazku vyplývajícím ze smlouvy s generálním partnerem ČAS k pilotnímu finančnímu projektu
České spořitelny.
Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE
■ HMČR - BIOMECHANICKÉ ANALÝZY
17. února 2015, 15:17 / 3. března 2015, 11:52
DOROST, JUNIOŘI: Náběhové rychlosti na skok daleký a časové analýzy ﬁnálových běhů na 60 m překážek
zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/hmcr-dorostu-a-junioru-biomechanicke-analyzy/
MUŽI, ŽENY: http://www.atletika.cz/cas-informuje/vysledky-biomechanickeho-mereni-pri-hmcr-muzu-a-ze/
Jan Feher

■ JARNÍ ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE TRENÉRŮ
6. března 2015, 09:42
Přehled trenérských školení a seminářů v letošním roce:
JARO: http://www.atletika.cz/cas-informuje/jarni-skoleni-a-seminare-treneru/;
ODBORNÉ SEMINÁŘE: http://www.atletika.cz/cas-informuje/odborne-seminare-treneru-2015/;
ŠKOLENÍ: http://www.atletika.cz/cas-informuje/skoleni-treneru-2015/;
PRO UČITELE 1. STUPNĚ: http://www.atletikaprodeti.cz/apd-do-skol/skoleni-pro-ucitele-1-stupne-zs_1577
za MK ČAS Iveta Rudová

■ ÚHRADA POPLATKU V SOUTĚŽÍCH DRUŽSTEV ČAS 2015
6. března 2015, 11:27
Úhradu soutěžního poplatku provedou atletické oddíly podle počtu přihlášených družstev (tabulku viz zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/uhrada-poplatku-v-soutezich-druzstev-cas-2015/).
Platbu lze provést hotově, složenkou nebo bankovním převodem na účet ČAS č.ú. 153150982/0300, nejpozději do 30. dubna 2015.
Nutno uvést variabilní symbol = číslo oddílu (viz 1. sloupec v tabulce) a speciﬁcký symbol = 09.
Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS
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■ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ FTVS UK
16. března 2015, 15:46
âESK¯ kurzů
ATLETICK¯
AZ a sportu v Praze (včetně nabídky kurzů Katedry atletiky)
Nabídku vzdělávacích
Fakulty tělesnéSV
výchovy
ATHLETIC
FEDER ATION
pro trenéry iCZECH
širší veřejnost
najdete zde: http://www.ftvs.cuni.cz/verejnost/kurzy-pro-verejnost.html.
Iveta Rudová
■ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ATLETICKÝCH KLUBŮ A ODDÍLŮ PRO ROK 2015
16. března 2015, 16:22
Výše členského příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2015:
Výbor ČAS dne 29. 11. 2014 podle článku VII odstavec 3 písmeno h) Stanov ČAS stanovil sazbu členského
příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2015 takto:
• každý atletický klub nebo atletický oddíl uhradí 200 Kč bez ohledu na velikost své členské základny,
• každý atletický klub nebo oddíl uhradí dále za každého evidovaného člena 30 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny
podle směrnice ČAS č. 3/2013 k 31. 12. 2014.
Členský příspěvek uhradí atletické kluby a oddíly nejpozději do 31. 3. 2015, výši příspěvků naleznete zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/clenske-prispevky-klubu-a-oddilu/
Částku ve výši uvedené ve sloupci „k úhradě“ zašlete na
číslo účtu 153150982/0300
variabilní symbol = číslo klubu/oddílu (viz tabulka)
speciﬁcký symbol = 01
Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS

■ Z KRAJŮ
Obsah:
Z činnosti v krajích s. 3 ■ Jednání KAS s. 4
■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
■ Představujeme TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
Info: www.atletikauo.cz
Vznik: 1914
Počet registrovaných atletů: 125
Předseda oddílu: Roman Langer
(údaje k 18.3. – online.atletika.cz/oddily.aspx)
Na otázky odpovídala členka výboru oddílu Eva Hüblová.
Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 125 členů. Kolik máte celkově, včetně těch neregistrovaných u ČAS?
Celkem máme téměř dvě stovky členů.
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Registrujeme mírný nárůst, hlavně u nejmladších kategorií, od září máme i kroužek předškolních dětí.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Je to skoro stovka členů. Družstvo mužů a žen se tradičně účastní II. ligy, kde obsazují přední místa, ale
o postup do I. ligy zatím nemáme zájem, hlavě z ﬁnančních důvodů. V krajských soutěžích stavíme pravidelně
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družstva přípravek, mladších žáků a žákyň, starších žákyň, letos po určité pauze i starší žáky. Po delší době
se nám vloni podařilo sestavit družstvo dorostenců, které pokračuje i letos, loni jsme měli juniorky, letos jsme
âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
přihlásili dorostenky.
Jaký je u vás
zájem o Atletiku
pro děti? FEDER ATION
CZECH
ATHLETIC
V kategoriích přípravek je zájem poměrně velký, v těchto nejmladších kategoriích, od 1. třídy až po mladší
žactvo, spolupracujeme s městským Domem dětí a mládeže, kde pracují naši trenéři. V loňském roce jsme
vyškolili několik trenérů přípravek, takže nyní máme mládežnické kategorie trenérsky zabezpečeny od základních trenérů přípravek až po trenéry 1. třídy.
Přibližte prosím strukturu vedení oddílu, činnost výboru, četnost schůzek apod.
Předsedou je Roman Langer, místopředsedou Jan Vencl, hospodářem Jaroslav Háněl, organizačním pracovníkem já. Dalšími členy výboru jsou Petra Šmídová, Bohuslav Ducháček a Lukáš Razým. Výbor se schází
v zimní období jednou za tři týdny, v hlavní sezóně potom každých čtrnáct dní, případné další aktuální problémy řešíme při závodech.
Jste členy TJ. Které další sporty sdružuje? Jak funguje spolupráce v rámci TJ?
Naše tělovýchovná jednota má dva oddíly - atletiku a fotbal, máme společná sportoviště a spolupráce funguje bez problémů hlavně proto, že předseda TJ je současně předseda oddílu atletiky i fotbalu. Veškeré akce
proto koordinujeme včas a nedochází ke kolizím.
Pořádáte mistrovství ČR na desítce, jak se na něj chystáte? Co připravujete například v doprovodném
programu?
Organizační výbor MČR se schází už od února, vzhledem k tomu, že jsme v roce 2013 úspěšně pořádali
šampionát do 22 let, tak máme vše ještě v živé paměti a věříme, že i letošní desítku zvládneme bez problémů.
Doprovodný program v současné době řešíme, v jednání máme závody přípravek a nejmladších dětí z okolních míst, ale ještě to budeme upřesňovat.
Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Největším závodem bude již zmiňované MČR na 10000 m, dále již tradičně společné kolo II. ligy mužů
a žen, kola krajských soutěží všech přihlášených kategorií, Ústecké memoriály - Memoriál Václava Čevony
na 3000 m a Memoriál Jána Kováče na 800 m a v neposlední řadě již 71. ročník Ústeckého desetiboje. Celkem náš oddíl pořádá každoročně třináct až patnáct závodů a při dalších spolupracujeme s jinými subjekty
(DDM, Sokol, AŠSK, speciální škola, apod.). Díky již zmiňovanému MČR do 22 let jsme v roce 2013 vyškolili
asi dvacet nových rozhodčích, kteří stále pravidelně pomáhají při všech závodech, dále nám chodí pomáhat
i závodníci všech družstev, kteří právě nezávodí.
Jakým disponujete zázemím?
Velmi dobrým: v areálu je stadion, pilinová dráha, dvě travnatá fotbalová hřiště, hřiště s umělou trávou,
aquapark, hotel, což využívají k soustředění oddíly nejenom atletické, ale jezdí k nám i fotbalisté, hokejisté,
basketbalisté a další sportovci. Nové je hřiště v areálu pro hod kladivem, diskem, oštěpem i vrh koulí, s 90metrovou rovinkou o čtyřech drahách s mírným seběhem z kopce přecházejícím do roviny pro nácvik rychlosti.
Ve výstavbě je pahorek, který přijde do provozu zřejmě v roce 2016, kde budou schody pro odrazy s různými
vzdálenostmi schodů a různé sklony svahů pro běžecké výběhy.
Michal Procházka

■ JEDNÁNÍ KAS
■ Liberecký KAS, 17.2.
Zhodnocení průběhu sezony: KP ve vícebojích – 10.-11.1. – Jablonec; KP open + junioři – 17.1. – Jablonec;
junioři by měli mít KP samostatně (přidělit k KP dorostu a staršího žactva) – už i pro letní sezonu; KP nejmladšího
žactva – 18.1. – Jablonec; Halový víceboj čtyřčlenných družstev – 30.1. – pořadatel Slovan Liberec v Jablonci;
KP dorostu a staršího žactva – 31.1. – Jablonec; velká pochvala trenérům - na M ČR předvedli závodníci LKAS
velmi dobré výsledky. ■ Plánované soutěže: KP mladšího žactva – 21.2. – Jablonec; KP v přespolním běhu –
14.3. – Rumburk. ■ Zprávy z výboru ČAS: přípravy na valnou hromadu v neděli 26.4. v Nymburce; připravují
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se úpravy ve stanovách na základě nových směrnic; - pro rok 2015 bude pro Extraligu 7 mítinků – 4 hlavní
a 3 vedlejší; pro rok 2016 bude pravděpodobně nová koncepce soutěží; připravuje se změna znaku ČAS. ■
AZz LK – zamítnuta; K. Šebelka zpracovává uzávěrku roku
Ekonomika, âESK¯
granty: bylaATLETICK¯
podána žádost na SV
dotaci
2014. ■ Návrh
letní termínovky:
byl projednán
návrh aATION
provedeny změny brožury pro letní sezonu. ■ SCM:
CZECH
ATHLETIC
FEDER
vedoucí trenéři SCM mají velmi malé pravomoci, některá kritéria pro zařazení jsou nedostatečná (hlavně v oblasti staršího žactva při přechodu do dorostu); členové jsou zařazeni do skupin, mezi nimiž v současné době
není možné přesouvat. ■ Rozhodčí: proběhlo školení rozhodčích v Rumburku – hlavně v souvislosti s MČR
v přespolním běhu; ve všech okresech proběhla školení rozhodčích 3. třídy; v oblasti Jičína a Varnsdorfu je
malá aktivita rozhodčích, na tyto oblasti je potřeba se v blízké době zaměřit. ■ D. Molitoris se stal členem
sportovní komise úřadu Libereckého kraje. ■ Byla znovu projednána otázka startovních čísel – zkusit zažádat
úřad Libereckého kraje o příspěvek a dát na ně logo LK. ■ Utkání Sasko – Slezsko – Liberecký kraj má být letos u nás – je potřeba odsouhlasit s partnery termín 5.9., pokud by nevyhovoval, pak by se utkání mohlo konat
i 28.9. i když by byla obtížnější nominace. ■ Byla projednána příprava valné hromady a rozděleny úkoly, VH
se bude konat 26.3. v Jablonci n.N. ■ Oslavenci 1.části roku 2015 budou odměněni na valné hromadě: V. Dogaru, L. Budínská, I. Šembera, F. Špoták, J. Šulc a F. Svoboda. ■ Další schůzka výboru se bude konat 28.4.
■ PAS, 17.2.
Výbor PAS schválil předložený program jednání, zápis z minulého jednání, a kontrolu plnění usnesení výboru. ■ Výbor vzal na vědomí podrobnou informaci předsedy soutěžní komise o přípravě publikace „Pražské
atletické soutěže 2015 – II. část“ a schválil: aktualizovanou pražskou termínovou listinu pro rok 2015, obsah
publikace „Pražské atletické soutěže 2015 – II. část“. ■ Výbor schválil předložené návrhy nominačních kritérií
pro sestavení družstev Prahy na LODM a mezikrajová utkání mladšího a staršího žactva v roce 2015. * Výbor
schválil: předložený rozpis nominačního závodu pro Letní olympiádu dětí a mládeže 2015; nominační kritéria
a organizační zabezpečení vlastní konečné nominace družstva Prahy. ■ Výbor vzal na vědomí rozhodnutí
předsednictva ČAS o umístění SCM Praha 1-5 ze dne 10.2. ■ Výbor vzal na vědomí změnu pronajímatele naší
kanceláře v tribuně stadionu na Strahově. ■ Příští jednání výboru 16. března.
■ Moravskoslezský KAS, 23.2.
MMaS v Bratislavě – hodnoceno jako kvalitně uspořádáno, časový skluz hodinu a půl, 600 účastníků, kolem
tisíce startů, hospodář kraje rozpočítá na ostatní moravské kraje náklady a do VH MSKAS provede celkové vyúčtování závodů, Hoferek vyslovil poděkování všem pořadatelům, kteří se pořádáním MMaS během patnácti
let věnovali, je předpoklad, že v roce 2016 proběhne MMaS v nové hale v Ostravě. ■ P. Zvolánek předložil
materiály na VH MSKAS, byly schváleny. ■ Na VH ČAS, která se uskuteční v neděli 26. dubna od 10 hodin
v Nymburce, máme 19 delegátů, z toho 14 budeme volit na VH MSKAS a je tzv. přímá volba, týká se klubů
TJ Slezan F-M, TJ Sokol Opava, Atletika Poruba, TJ TŽ Třinec a SSK Vítkovice; žádáme kluby, aby zvážily
možnost účasti dvou osob a další oddíly, aby na VH MSKAS přivezli své delegáty nebo jména osob, která
se VH ČAS zúčastní. ■ Všeobecná nespokojenost se stavem www stránek svazu, široká diskuze, pokusit
se postupně o vylepšení a atraktivitu stránek. ■ Kubenka oznámil jmenování hlavních rozhodčích na akce;
instruktor Vlastimil Kovář apeloval, abychom v klubech oslovili rodiče dětí z přípravek, aby se v dubnu zúčastnili školení rozhodčích 3.třídy, nutno doplnit stavy a omladit sbor rozhodčích. ■ Klepek informoval, že vyšlo
Ostravské kalendárium, v němž je 23 záznamů o atletickém dění v Ostravě, děkujeme Klepkovi za práci. ■
Na VH MSKAS pozvat hosty z řad rozhodčích, zodpovídá Zvolánek. ■ Zvolánková ve stručnosti přednesla
zprávu o financích, výbor MSKAS bere na vědomí. ■ 14.3. se koná MMaS v přespolním běhu. ■ Termín příštího jednání 27.3.2015 – VH MSKAS.
■ Královéhradecký KAS, 24.2.
Minulý zápis odsouhlasen. ■ J. Brych seznámil výbor s čerpáním rozpočtu za rok 2014. ■ Byly schváleny
výkazy za rok 2014: Výsledovka, Rozvaha k 31. 12. 2014, Výkaz zisků a ztrát, Přiznání k dani z příjmu právnických osob, Příloha roční uzávěrky a Porovnání vykázaného účetního výsledku s výsledkem finančního
hospodaření. ■ Předběžný návrh rozpočtu na rok 2015 předložil J. Brych s tím, že bude upřesněn, až budou
známy příjmové položky, především z ČAS. ■ Proběhla debata o přípravě valné hromady, která se uskuteční 9. dubna 2015 v salonku restaurace „TJ Sokol“ na Eliščině Nábřeží v Hradci Králové od 16.00 hodin. ■
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Zhodnocení KP v hale: Společné krajské přebory s Libereckým KAS byly pořadatelsky na velmi dobré úrovni.
Účast sportovců z Královéhradeckého kraje by mohla být vyšší. ■ Zhodnocení akce „Vyhlášení nejlepších
âESK¯
ATLETICK¯
SV vAZ
atletů“ za rok
2014: Vyhlášení
proběhlo v lednu
Novém Městě nad Metují, o jeho velmi dobrou kvalitu se již
tradičně postaral
pořadatel
místní SK. ■ Výbor
schválilATION
Vyhlášku ČUS ohledně poskytování cestovních náhrad
CZECH
ATHLETIC
FEDER
při používání silničních motorových vozidel, kde je uvedena sazba 4,10 Kč/km. ■ Výbor schválil technické
delegáty na KP dle návrhu O. Veverky. ■ Sekretářka seznámila výbor se stavem přihlášek oddílů k činnosti
na rok 2015 a na základě těchto přihlášek bude vyhotovena tabulka počtu členů, trenérů a rozhodčích. ■ 20.
3. proběhne v Hradci Králové doškolení rozhodčích II. a III. třídy. ■ 28. 3. 2015 proběhne v Hradci Králové
školení rozhodčích III. třídy. ■ J. Brych seznámil výbor se zprávou o provedení inventarizace v KH KAS dle
příkazu předsedy svazu ze dne 8. 12. 2014. ■ Garanti okresních kol Štafetových pohárů rozešlou propozice
do 15. 3. 2015 do jednotlivých škol. ■ TJ LIGA 100 pořádá v roce 2015 27. ročník Velké ceny Východních
Čech v bězích. ■ Příští jednání výboru KH KAS bude uskutečněno 9. dubna.
■ Karlovarský KAS, 24.2.
Hodnocení závodů: 24.1.– Krajský přebor v Praze – VV KKAS děkuje všem organizátorům, rozhodčím, trenérům i závodníkům za bezproblémový průběh závodu. Mistrovství ČR v hale dorost a junioři – hodnocení
trenéra SCM na webu KKAS a odesláno klubům. ■ Příprava závodů: Oblastní přebor Západní Čechy předžactvo – 28.2. - připravuje PKAS. ■ Potvrzení termínů závodů duben-květen: Štafetový pohár škol – okresní kola
28.4., krajské kolo 13.5. v Chebu; Soutěž družstev předžactva – zodpovídá Denisa Dočkalová. ■ Libor Dočkal
informoval o stavu širší nominace na Letní olympiádu v Plzni a finančního zabezpečení, příprava přípravného
kempu, nominační závody. ■ Proběhla diskuze nad návrhem stanov ČAS, čeká se na závěrečný návrh. ■ Valná hromada ČAS 26.4. Nymburk – delegaci jmenuje VV na příštím jednání. ■ Seminář trenérů na prodloužení
kvalifikace Plzeň 20.3. ■ Další schůze – 7.4.
■ Plzeňský KAS, 26.2.
Výbor se zabýval hodnocením oblastních mistrovství: 31.1. OM jednotlivců dospělých, juniorů a dorostu
v hale. 7.2. OM jednotlivců žactva v hale. ■ Výkonný výbor řešil při svém jednání přípravu Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje nejmladšího žactva (přípravky). ■ Šilhánek informoval konání další schůzky
přípravného výboru pro Olympiádu dětí a mládeže. Pro konečnou nominaci závodníků byl stanoven termín
30.4. ■ Byly dokončeny poslední úpravy soutěžní brožury a tato byla předána do tisku. ■ Termínová listina,
kterou obsahuje soutěžní brožura, bude zveřejněna počátkem měsíce března na webu PKAS. ■ 20.3. proběhne na půdě PF doškolovací seminář trenérů všech kategorií. ■ Výbor se zabýval přípravou valné hromady (4.
4. 2015). ■ Hospodář Bastl přednesl zprávu o hospodaření. Účetní rok 2014 byl uzavřen. ■ Sladký upozornil,
že začíná nový ročník Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje. ■ Výbor se na svém jednání zabýval neutěšenou situací rozhodčích, především v oblasti jejich evidence, a to jak v kraji, tak zejména v ČAS. ■ Příští
jednání výboru se uskuteční ve čtvrtek 26.3.
■ KAS Olomouc, 10.3.
Dne 21.3. 2015 se v Olomouci uskuteční doškolení trenérů žactva. ■ Dne 21.3. 2015 se v Otrokovicích uskuteční školení trenérů žactva a přípravek. ■ KASO schválilo podporu účastníkům MČR. * Nominační závody
na LODM se uskuteční 8.5. - Malá cena města Olomouce pro obě kategorie a 11.5. v Olomouci mladší žactvo
a 12.5. v Šumperku starší žactvo. ■ Návrhy propozic soutěže družstev staršího a mladšího žactva a propozice
KP mladšího žactva v hale. ■ Byly schváleny termíny KP – 24.6. st. žactvo – Olomouc, 19.8. dorost, junioři,
dospělí - Olomouc, 15.9. ml. žactvo – Šumperk, 23.-24.9. víceboje – ženské kategorie – Přerov, 7.10. přípravky a ml. žactvo – víceboje – Šumperk. ■ VH KASO se uskuteční 31.3. od 16 hod. v klubovně AK Olomouc.
Na VH ČAS, která se uskuteční, KASO vysílá 6 zástupců. ■ Upozornění na nutnost uhradit členský příspěvek
ČAS za rok 2015 do konce března 2015. ■ Miroslav Sadil informoval o závodech běžeckého poháru mládeže.
■ Vedoucí SCM Rakowski komplexně informoval o výsledcích závodníků Olomouckého kraje v halové sezóně
a o návrhu na dozařazení Jiřího Odvářky z Prostějova do SCM. ■ Příští jednání se uskuteční v úterý 31.3.■
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Andrýsek Jiří, *24. 4. 1925, †10. 3. 2000; činovník, rozhodčí. Byl ústř. rozhodčím a startérem v Ostravě-Vítkovicích, startoval Zlatou tretru a všechny velké podniky na vítkovickém stadionu v 80. a 90. letech.
Bémová Alena, roz. Housová, *26. 4. 1946 Tábor; diskařka, trenérka. Závodila za Vodní stavby Tábor (1964-80).
Vedoucí trenérka sport. tř. 1. ZŠ Tábor a oddílu VS Tábor. Významní svěřenci: R. Podušková a další. Os. rekord:
disk 45,52 (1966).
Benešová Hana, *19. 4. 1975 Čáslav; sprinterka. Držitelka zlatých medailí z MEJ 1993 na 100 m a z ME do 22 let
1997 na 200 m, stříbrných medailí z MEJ 1993 na 200 m, z HMS 1995 na 4x400 m a z ME do 22 let 1997 na 400 m,
bronzových medailí z MSJ 1994 na 400 m a ME do 22 let 1997 na 4x400 m. Závodila za Slavoj-AC Čáslav (19892001, trenérka J. Kratochvílová 1989-96 a 1998–2001, 1997 trenér M. Kváč), poté USK Praha (2002-04, trenérka J. Jílková). Účastnice MEJ 1991 (100 m 7., 200 m 4.) a 1993 (100 m 1., 200 m 2., 4x100 m finále nedoběhla),
MSJ 1992 (400 m 5., 4x400 m rozb.) a 1994 (400 m 3., 4x100 m rozb.), MS 1993 (100 m rozb., 4x400 m 7.), 1995
(4x400 m rozb.), 1997 (200 m mzb., 400 m rozb., 4x400 m 5.) a 1999 (200 m rozb., 4x400 m 4.), HME 1994 (60 m
rozb., 200 m 4.), 1996 (400 m 6.) a 1998 (200 m rozb., 400 m 6.), HMS 1995 (200 m rozb., 4x400 m 2.) a 1997 (400 m
smf., 4x400 m 4.), OH 1996 (400 m mzb., 4x400 m 7.), OH 2000 (400 m mzb., 4x400 m 7.), ME 22 1997 (200 m 1.,
400 m 2., 4x400 m 3.), ME 1994 (400 m smf., 4x400 m 5.) a 1998 (200 m rozb., 4x400 m 5.). Mistryně ČR 1992 (200
m), 1993 (200 m v hale, 100 m, 200 m), 1994 (60 m a 200 m v hale, 4x400 m), 1995 (400 m a 4x400 m), 1996 (200
m), 1997 (400 m v hale a 100 m), 1998 (200 m v hale), 1999 (60 m v hale a 200 m), 2002 (100 m, 200 m a 4x100 m),
2003 (60 m a 200 m v hale, 200 m a 4x100 m), 2004 (60 m, 200 m a 4x200 m v hale, 4x100 m). Reprezentovala ve 14
mezist. utkáních (1991-2000), z toho 8x v EP a 2x v EP do 22 let. Os. rekordy: 100 m 11,45 (1993), 200 m 22,57
(1997), 400 m 51,18 (1997).
Broda Jan, *24. 4. 1940 Český Těšín; dálkař, trojskokan. Původně začínal jako fotbalista (1948), s atletikou
ve Slovanu Olomouc (1959-65, trenér V. Křenek), poté TŽ Třinec (1966-82, trenér Z. Melichárek). Účastník EHH
1969 (8.), HME 1970 (10.) a 1971 (14.). Čs. mistr 1965 a 1968-69 (dálka), 1970 (dálka v hale), 1969-71 a 1973
(trojskok v hale). Mistr ČR 1970-71 (trojskok). Reprezentoval ve 27 mezist. utkáních (1964-78), z toho 3x v EP. Os.
rekordy: 100 m 10,6 (1968), dálka 768 (1970), trojskok 16,43 (1972), desetiboj 6356 (1969).
Brzobohatý Karel, PaedDr., *4. 4. 1935 Zlín, †14. 4. 1999 Zábřeh; výškař. Začínal v Atlasu Zábřeh (1951-53),
poté Slavia ITVS Praha (1954-55), Baník K. Vary (1956), RH Praha (1957-58), Slovan Olomouc (1959-62), ČSAO
Zábřeh (1963). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1961). Os. rekord: výška 203 (1961).
Bugár Imrich, *14. 4. 1955 Dunajská Streda (Slovensko); diskař. Mistr světa 1983 a mistr Evropy 1982, držitel
stříbrné medaile z OH 1980, držitel bronzové medaile z ME 1978. Začínal jako házenkář, s atletikou v Dunajské
Stredě (1970-73, trenér V. Vendégh), poté Inter Bratislava (1974, trenér V. Hurtoň), Dukla Praha (1975-95, trenér
M. Vlček). Účastník ME 1978 (3.), 1982 (1.), 1986 (8.) a 1990 (7.), OH 1980 (2.), 1988 (12.) a 1992 (kval.), MS 1983
(1.), 1987 (7.), 1991 (kval.) a 1993 (kval.), SP 1981 (3.) a 1985 (4.), GP IAAF 1985 (1.), 1987 (2.) a 1989 (5.). Mistr ČR
1978-80, 1982 a 1992, čs. mistr 1975-86, 1988 a 1990-94. Držitel 6 českých rekordů 67,44 (1981)-71,26 (1985).
Jako první náš diskař překonal hranici 70 m (70,06 Zaragoza 22. 5. 1983). Reprezentoval ve 39 mezist. utkáních
(1977-94), z toho 8x v EP. Pracuje ve skupině zahraničních sportovních styků armády ČR. Os. rekordy: koule
15,46 (1986), disk 71,26 (1985).
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Cinibulková Olga, provd. Sůvová, *4. 4. 1960 Lomnice nad Popelkou; diskařka. Začínala ve Slovanu Liberec
(1974-78, trenér E. Kafka), poté LIAZ Jablonec n. N. (od 1979, trenér V. Sůva). Mistryně ČR 1985. ReprezenâESK¯
ATLETICK¯
SV AZkoule 14,34 (1984), disk 62,16 (1987).
tovala ve 4 mezist.
utkáních
(1986-87). Os. rekordy:
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Couf Jiří, *18. 4. 1965 České Budějovice; sprinter, trenér. Závodil za KIN Č. Budějovice (do 1984), poté Sparta ČKD Praha (1985). Od 1984 trenér ve Škodě-Sokolu Č. Budějovice, od 1990 trenér SG Č. Budějovicích.
Významní svěřenci: M. Suchý, M. Kutišová, J. Hnilička a další. Os. rekordy: 100 m 10,7 (1984), 200 m 21,92
(1984), 400 m 48,24 (1984), 400 m př. 54,5 (1984).
Dušek Rudolf, *13. 4. 1930 Beykoz (Turecko); činovník, mpř. ÚV ČSTV odpovídající za sporty (1973-87), přišel
do Prahy z Ostravy, kde působil v oddíle v Porubě, pak byl členem sekce lehké atletiky ÚV ČSTV (1957-59)
jako předseda org. komise, zároveň byl předsedou krajské sekce v Ostravě (1954-64). V letech 1973-77 stál
v čele čs. atletiky, byl členem ČSOV a předsedou org. výboru ME 1978. V letech 1974-87 členem rady EAA,
1987-91 její mpř. Při ukončení funkce v roce 1991 byl jmenován čestným členem EAA. Vyznamenání: Veterán
IAAF (1978).
Hejnová Michaela, *10. 4. 1980 Liberec; vícebojařka, překážkářka. Držitelka stříbrné medaile v sedmiboji
z MEJ 1999. Začínala jako plavkyně (1986), s atletikou ve Slovanu Liberec (1987-2000, trenér od 1991 P. Jeřábek), poté PSK Olymp Praha (2001-07, trenér V. Ráž, M. Blažková), USK Praha (2008). Účastnice MEJ 1997
(sedmiboj 6.) a 1999 (100 m př. 6., sedmiboj 2.), MSJ 1998 (sedmiboj 5.), ME 22 2001 (sedmiboj 5.), ME 2002
(sedmiboj 7.), OH 2004 (sedmiboj 26.), univerziáda 2003 (sedmiboj 3). Mistryně ČR 2000 (60 m př. v hale,
100 m př.), 2002 (100 m př., 4x100 m, 4x400 m), 2004-05 (sedmiboj), 2007 (100 m př., sedmiboj). Reprezentovala ve 22 mezist. utkáních (1998-2007), z toho 12x v EP. Os. rekordy: 200 m 24,86 (1999), 400 m 56,4 (1998),
800 m 2:14,14 (2000), 100 m př. 13,21 a 13,17w (2004), 400 m př. 59,24 (2000), výška 174 (2004), dálka 609
(2000) a 615w (2004), oštěp 51,01 (2001), sedmiboj 6065 a 6174w (2004).
Hoplíček František, sport. pseudonym Janík, ve válečném období Horner, *23. 4. 1890 Zvole u Zábřehu, †13.
4. 1946 Olomouc; vrhač. Začínal v SK Slavia Praha (1909-16), poté SK Olomouc (1917), ČSS a Sokol Olomouc
(do 1939). Účastník OH 1920 (disk kval.). Mistr republiky 1917, 1919 a 1920 (disk), 1917 a 1919 (oštěp), 1917
(koule), 1912 (koule obouruč). Držitel českého rekordu ve vrhu koulí 12,18 (1911). Akademický malíř, absolvent
Akademie umění v Praze, na OH 1932 se zúčastnil umělecké soutěže obrazem „Finish“ (běžec v cílové pásce).
Os. rekordy: koule 12,45 (1915), disk 40,82 (1915), oštěp 44,82 (1917).
Javorský Jan, *10. 4. 1955; chodec. Začínal v TŽ Třinec (1972-74), poté VŠ Praha (1975-78). Mistr ČR 1975,
1977 a 1978 (20 km). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1975). Os. rekordy: 20 000 m 1:28:42,0 (1978), 50 km
4:47:45,2 (1970).
Kamler Jan, *6. 4. 1965 Brandýs nad Labem; běžec. Začínal ve Zbrojovce Brno (1980-83, trenér Němec),
poté LIAZ Jablonec (1984-86, trenér Z. Truksa), Dukla Praha (1987-88, trenér J. Plachý), LIAZ Jablonec (198997, trenéři I. Soulek, Z. Truksa, od 1990 A. Zálabák). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1987). Os. rekordy:
800 m 1:50,9 (1986), 1500 m 3:45,72 (1987), 5000 m 14:17,79 (1993), 10 000 m 29:54,37 (1993), půlmaraton
1:03:54 (1993).
Klekner Vladimír, *28. 4. 1960 Opava; výškař. Začínal ve Slezanu Opava (1976-78, trenéři Heim, S. Joukal),
Zbrojovka Brno (1979), Dukla Banská Bystrica (1981-82), Zbrojovka Brno (1983-90, trenér od 1979 Z. Odehnal). Účastník MEJ 1979 (10.). Os. rekord: výška 219 (1982).
Kopřiva Miloš, *14. 4. 1930 Ivanovice na Hané; oštěpař. Začínal ve Vyškově (1949-53), poté Spartak Brno
ZJŠ (1954-63). Reprezentoval v 8 mezist. utkáních (1954-57). Os. rekord: oštěp 71,53 (1956).
Květ Jaromír, *23. 4. 1915, †2. 2. 2001; trenér mládeže pražských oddílů, člen ústředí atletiky (1948-49),
předseda metod. komise atl. ústředí (1953-57).
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Kvitová Renata, *23. 4. 1975 Čeladná; běžkyně. Začínala v Tatře Kopřivnice (1985-91, trenéři O. Michálek
a R. Kocián), poté Univerzita, ACP a RPG Brno 1992-99, trenéři J. Sečkář, od 1993 L. Hudák), LIAZ Jablonec
âESK¯MSATLETICK¯
SV127.)
AZ a 1998 (45.). Mistryně ČR 1999 (10 000 m). Os. rekordy:
(2000-05). Účastnice
1994 v krosu (juniorky
1500 m 4:33,16
(1995), 3000
m 9:47,90h (2000)
a 9:48,63
(1997), 5000 m 16:43,62 (1998), 10 000 m 35:19,80
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(1997), půlmaraton 1:18:40 (2000).
Masná Lenka, *22. 4. 1985 Nový Jičín; běžkyně. Začínala v Tatře Kopřivnice (1999-02, trenér Kocián), poté
ACP-AK Olymp Brno (2003-10, od 2004 trenér Sequent), PSK Olymp Praha (od 2011). Účastnice ME 22 2007
(8.), MS 2009 (smf.), HMS 2010 (rozb.) a 2012 (rozb.), ME 2010 (6.) a 2012 (rozb.), HME 2011 (rozb.) a OH
2012 (rozb.), vše na 800 m. Mistryně ČR 2003 a 2005 (4x400 m), 2008 (800 m), halová mistryně 2009-10 (800
m), 2010-11 (1500 m). Reprezentovala v 8 mezist. utkáních (2004-11). Os. rekordy: 400 m 53,02 (2012), 800 m
1:59,71 (2010), 1500 m 4:18,36 (2009).
Millerová Věra, Doc., CSc., roz. Žurková, *20. 4. 1940 Praha; překážkářka, dálkařka, trenérka. Závodila
za Slavii VŠ Praha (1959-1961), poté Slavoj Stará Boleslav (1962). Trenérka od 1962, odb. asistentka Pedagogické fakulty UK Brandýs nad Labem 1964-76, katedra atletiky FTVS UK od 1973. Ved. sprintu dorostenek
ČSSR 1966-68, nár. trenérka sprintu žen ČAS 1968-71, ved. trenérka 100 m př. žen 1974-87, v SVS MŠ ČSR
1974-83, členka MK ČAS 1992, členka prog. rady VV ČSTV 1993-98. Významní svěřenci: L. Škrobáková, J.
Krchová, R. Šoborová, M. Dlouhá, H. Chocová, J. Picková, I. Rudová, P. Seidlová a další. Obsáhlá publikační
činnost: 16 výzkum. úkolů, 28 článků a statí s výsledky, 24 statí v učebnicích a skriptech, další odb. články,
přednášky a recenze, spoluautorka knihy „Běhy na krátké tratě“ (2002). Os. rekordy: 80 m př. 12,4 (1960),
dálka 530 (1961).
Němec Bohumil, *7. 4. 1950 Prušánky; sprinter. Začínal v Klatovech (1965-72, trenér A. Boldan), poté Sparta
ČKD Praha (1973-76, trenér M. Novák), Klatovy (1977-79). Čs. mistr 1974 (4x400 m), mistr ČR 1974 (4x400
m). Držitel českého rekordu v odd. štafetě 4x400 m 3:08,4 (1974). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1974). Os.
rekord: 400 m 48,06 (1974).
Novotný Eduard, *8. 4. 1905 Příkrý; sprinter, překážkář. Závodil za SK Slavia Praha (1929-1937). Mistr republiky 1934 (400 m př.), člen mistr. štafet 4x100 m (1929, 1933-34 a 1936), 4x400 m (1931-35). Držitel čs. rekordu
na 4x400 m 3:22,6 (1933). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1931-33). Os. rekordy: 100 m 11,1 (1930),
200 m 23,0 (1931), 400 m 51,2 (1931), 400 m př. 57,8 (1934).
Psotová Dana, provd. Finková PhDr., Ph.D., *12. 4. 1975 Praha; trenérka od 1997 v USK Praha. Asistentka
katedry atletiky FTVS UK 1997-98, nyní katedry sportů v přírodě.
Skobla Jiří, *16. 4. 1930 Praha, †18. 11. 1978 Praha; koulař. Mistr Evropy 1954, držitel bronzových medailí
z OH 1956, ME 1958 a EHH 1966. Závodil za Spartu Praha (1949-51), poté ATK-ÚDA-Dukla Praha (1952-78,
trenér O. Vodička a poradce J. Nezbeda). Účastník OH 1952 (9.), 1956 (3.), 1960 (9.), ME 1954 (1.), 1958 (3.),
1962 (6.), EHH 1966 (3.) a 1967 (kval.). Mistr republiky 1951-54, 1956-58, 1960-62, 1964 a 1966. Držitel 19 čs.
rekordů 16,20 (1951)-18,52 (1963), 7 evropských rekordů 17,12 (1952)-18,01 (1957). Jako první český koulař
překonal hranici 17 m (17,12 Praha 11. 10. 1952), jako první Evropan překonal hranici 18 m (18,01 Praha 25.
8. 1957). Reprezentoval ve 49 mezist. utkáních (1950-69). Po ukončení závodní činnosti trenér vrhačů v Dukle
Praha. Významní svěřenci: J. Brabec, L. Duchoňová, J. Charvát, J. Skoupý, J. Vlk a další. Otec Jaroslav Skobla, olympijský vítěz 1932 ve vzpírání. Os. rekord: koule 18,52 (1963).
Svoboda Ludvík, *10. 4. 1955 Benešov u Prahy; sprinter, překážkář. Začínal v Metazu Týnec nad Sázavou (1969-71), poté Sparta ČKD Praha (1972-79), Dukla Praha (1980), Sparta ČKD Praha (1981-83). Trenér
od 1983 ve Spartě ČKD Praha, poté USK Praha, PSK Olymp Praha, Dukla Praha a PSK Olymp Praha. Člen
výboru oddílu Sparty 1985-90, ved. realizačního týmu 100 m, 200 m mužů 1987-92. Významní svěřenci: M.
Bělošek, K. Čechová, T. Dvořák, A. Höffer, I. Kováč, M. Mazáč, J. Mezihorák, P. Peňáz, F. Ptáčník, P. Svoboda, I. Šlehobr a další. Sport. novinář (Český deník, Sport), televizní komentátor Eurosportu, hlasatel předních
atlet. závodů. Os. rekordy: 100 m 10,81 (1983), 110 m př. 14,56 (1977).
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Škorpil Štěpán, *13. 4. 1945 Praha; vícebojař, činovník, trenér, hlasatel, sport. novinář. Závodil za Spartak
Kbely (1959-66), poté Slavia VŠ Praha (1967-69), Dukla Praha (1970), Slavia VŠ Praha (1971-73). Po ukončení
âESK¯
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závodní činnosti
pedagogem,
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Premiéra (dnes
Prima), odATHLETIC
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verze Eurosportu. Od 1975 řada komentářů k atl. teleCZECH
FEDER
vizním přenosům. Trenér od 1969, významní svěřenci M. Hoidar a J. Drdácký. Členem Spartaku-Sokol Kbely,
členem výboru oddílu jako sekretář, člen předsednictva ČAS (1984-88), vedl kurzy a školení hlasatelů atletiky.
Člen ATFS od 1999. Člen RR čas. Atletika 1991-98. Os. rekord: desetiboj 6388 (1970).
Štalmach Vladimír, *7. 4. 1965 Ostrava; výškař. Začínal ve VŽKG Vítkovice (1976-79, trenér G. Kalivoda),
poté VOKD Poruba (1980), Vítkovice (1981-84), RH Praha (1985-86), Vítkovice (1987-95, od 1979 trenér R.
Chovanec). Účastník MEJ 1983 (9.). Mistr ČR 1987. Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1991). Os. rekord: výška
223 (1987).
Štětina František, sport. pseudonym Letenský, *24. 4. 1895, †22. 11. 1954 Praha; chodec. Člen AC Sparta
Praha, mistr ČSR 1919 v hodinovce chůze, 1920 vítěz na 2000 m. Ve výboru ČsAAU zapisovatelem a mpř.,
aktivní organizátor, rozhodčí, startér. Od dubna 1940 předsedou ČAAU, znovu zvolen v lednu 1941, rezignoval
v březnu 1942. Pak se věnoval rozhodování a vedení trenérů chůze.
Štoss Jan, *27. 4. 1905 Ploskov u Lán, †5. 11. 1992 Praha; chodec, činovník. Byl závodním chodcem klubu
Pedestrián Královské Vinohrady, zakladatel chodeckého závodu Lány-Křivoklát, organizoval Praha-Poděbrady, založil také závod Křivoklát-Zbečno-Křivoklát, Křivoklát-Rakovník. Byl předsedou AFK Křivoklát, od 1988
startérem znovu obnoveného závodu Lány-Křivoklát. 1932 člen tech. komise Čs. chodecké federace, od 1936
předseda chodeckého svazu až do jeho zániku 1939.
Urbanová Jarmila, roz. Honková, *19. 4. 1950 Bruntál; běžkyně. Začínala jako lyžařka, tenistka a volejbalistka (1958), s atletikou ve Slavoji Bruntál (1973-76), poté RH-PSK Olymp Praha (1981-97, trenér od 1973 J.
Urban). Účastnice MS 1983 (maraton 33.). Mistryně ČR 1977 (1500 m v hale), 1979-80 a 1982 (3000 m), 1985
(10 000 m), 1982-86 (kros). Čs. mistryně 1977, 1983-85 (kros), 1981 (maraton), 1982 (3000 m), 1985 (silniční
běh Běchovice), 1990 (silniční běh 15 km). Držitelka 2 českých rekordů na 5000 m 16:45,1 (1982) a 16:38,0
(1983), 5 na 10 000 m 37:10,2 (1981)-34:37,7 (1983). Reprezentovala ve 2 mezist. utkáních (1979-82). Os.
rekordy: 800 m 2:12,99 (1978), 1500 m 4:25,5 (1980), 3000 m 9:25,29 (1982), 5000 m 16:38,0 (1983), 10 000 m
34:37,7 (1983), půlmaraton 1:18:00 (1994), maraton 2:38:51 (1983).
Vacula Jindřich, Doc., PhDr., CSc., *5. 4. 1925 Albrechtičky, †28. 4. 2009 Ostrava; trenér od 1950 ve Vítkovicích, později ve Slavii VŠ Praha. Člen UTR 1951-77, ved. trenér reprezentačního družstva žen v cca 80 mezist.
utkáních (1952-77). Významní svěřenci: M. Hutter, M. Trkalová, G. Prokopová, D. Bosáková, J. Jón, J. Koštial
a další. Vysokoškolský učitel na FTVS UK, význačná publikační činnost: „Metodika lehké atletiky“, „Trénink
lehkoatletických disciplín“ (1965 a 1972), „Atletická abeceda“ (1974), „Abeceda atletického tréninku“ (1983),
vyšlo také v překladu v Japonsku a Bělorusku, řada článků v Atletice a dalších časopisech.
Wünsch Luděk, *5. 4. 1925 Hradec Králové; tyčkař, oštěpař. Začínal ve Spartaku Hradec Králové (1943-46),
poté Sokol Mladá Boleslav (1947), Sokol Olomouc (1948), ATK Praha (1949-50), KP-Slavoj Opava (1951-54).
Reprezentoval v 8 mezist. utkáních (1947-50). Os. rekordy: tyč 380 (1951), oštěp 65,56 (1952).
RED podle Kdo byl kdo

■ NEKROLOG
Po krátké těžké nemoci zemřel ve středu v Nitře ve věku 84 let nestor slovenské atletiky doc. PhDr. Jaromír Šimonek, CSc. V období 1991 - 1994 děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu bratislavské UK, nositel Trofeje Mezinárodního olympijského výboru 2002 a Stříbrných kruhů SOV (2004), v sedmdesátých
letech šéfmetodik československé atletiky. Jako první v Československu skákal stylem horine, v roce
1953 se stal mistrem Slovenska, ale slávu si získal zejména jako trenér. Ačkoliv skokanské styly se převratně měnily, vychoval nebo vedl několik generací úspěšných reprezentantů, mj. bronzovou medailistku
mistrovství Evropy 1969 a čtvrtou i šestou na olympijských hrách (1976, 1968) Márii Mračnovou-Faithovou. Poslední rozloučení s ním se konalo 24.2. v Bratislavě.

INZERCE

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ BŘEZEN
CZECH ATHLETIC FEDER ATION
21.3.
Mistrovství ČR v krosu všech kategorií
...................................................................Rumburk
21.3.
Mistrovství ČR v chůzi na 50 km mužů
.................................................Dudince (Slovensko)
28.3.
Sportisimo půlmaraton Praha
........................................................................ Praha
29.3.
10 km chůze pro 1. kolo extraligy,
I. a II. ligy mužů
...................................................................Olomouc
DUBEN
11.4.
Mistrovství ČR v chůzi na 20 km mužů a žen,
Mezistátní utkání v chůzi dospělých a juniorů,
Mítink EA v chůzi
................................................................Poděbrady
18.4.
Mistrovství ČR v půlmaratonu mužů a žen
................................................................. Pardubice
Podrobnosti domácích a také zahraničních akcí
sledujte na www.atletika.cz,
rubriky Kalendář a Zaostřeno na.
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