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Ostrý start do nové atletické sezóny vám přeje představenstvo SV ČAS 
 
 
 

NA PRAHU DALŠÍHO ROČNÍKU VA 
Věřili byste, že letos zahajujeme již osmnáctý ročník našeho zpravodaje? Ano, roky běží, a 
my se snažíme vás pravidelně, stručně, aktuálně, v rámci našich možností informovat o všem, 
co se děje v atletickém veteránském hnutí doma i ve světě. V tom nám v poslední době 
nemalou měrou pomáhá internet. Na adrese Českého atletického svazu www.atletika.cz – v  
její rubrice Veteráni – najdete snad všechno, co by vás mohlo zajímat. Od historie až po 
aktuality, od výsledků minulých závodů až po poslední termínovky, jednotlivá čísla našeho 
zpravodaje, kontakty  na členy představenstva a odkazy na další internetové stránky, např. 
Evropskou a Světovou veteránskou asociaci (EVAA, WMA) aj. Najdete tam mimo jiné i 
fotogalerii z veteránských akcí, tabulky a názory našich členů. Stojí zato si naše stránky, o 
které pečuje Jan Zedník, otevřít a pořádně si je pročíst.  

http://www.atletika.cz/


Aby vás Veteránská atletika i naše internetová stránka osobně zajímala, je třeba, abyste se 
v těchto našich mediích našli. K tomu však potřebujeme vaši pomoc, váš zájem o spolupráci. 
Pište nám, posílejte zajímavé obrázky, podělte se s námi o své zážitky a zkušenosti, přispějte i 
vy do rubriky názorů. Buďte v přímém styku s redakcí zpravodaje, s naším webmastrem 
Janem Zedníkem, statistikem Petrem Gybasem a také s matrikářem Antonínem Jankovským. 
Stále se nám totiž vrací několik čísel VA jen proto, že neoznámíte matrikáři změnu adresy. 
Jen poslední číslo VA nedostali: J. Betlach, J. Fiala, J. Krofta, M. Novák, V. Vránek a A. 
Sehnal (již potřetí!). Škoda peněz za poštovné. Kdo je znáte, upozorněte je.  
Kontakty na členy představenstva najdete opět v tomto čísle.  

Prosíme však, neposílejte poštu zbytečně doporučeně a hlavně: neposílejte členské příspěvky 
na adresu redakce ani složenkou ani vložením do dopisu. Využijte k tomu nejlépe bankovní 
převod nebo složenku, kterou budete od letoška dostávat vždy s prvním číslem VA. Při té 
příležitosti, prosím, přijměte naši omluvu za nedopatření, které se stalo v minulém čísle VA.  
O změně v placení příspěvků jsme se dohodli až po uzávěrce a v předvánočním shonu 
v tiskárně se nám již nepodařilo změnu zachytit. Proto jste marně hledali složenku, která je 
přiložena až dnes. Opravenou informaci jsme  sice hned zveřejnili na naší internetové stránce, 
ne však všichni mají na internet přístup nebo si jej neotevřeli. K té změně jsme se rozhodli 
proto, že příloha Ročenka a rekordy patří k uplynulému roku a proto by ji měli dostat všichni, 
kdož v tom roce příspěvky zaplatili.  

Více než stovka členů již svou povinnost v tomto roce splnila a pro ostatní sdělujeme: pro rok 
2009 zašlete členský příspěvek ve výši Kč 200,- do 15. února přiloženou složenkou nebo 
převodem na účet SV ČAS v ČSOB číslo 175196236/0300. Při platbě startovného na účet 
SV ČAS nezapomeňte uvést své rodné číslo jako variabilní symbol a čitelně jméno! To platí i 
v případě, že za vás posílá/převádí platbu jiná osoba, která však musí uvést vaše a ne své RČ! 
V opačném případě nám velmi (a často!) motáte hlavu při identifikaci plátců. 

S chutí do nové atletické sezony 
V minulém čísle VA jsme zveřejnili termínovku halových závodů, v níž figurují dvě 
významné akce: HMČR v Jablonci a HME v Anconě. Při sjednávání termínu 21. února 
v Jablonci  jsme měli potíže s ubytováním z důvodu kolize s lyžařským MS. Na štěstí se vše 
podařilo vyřešit a avizovaný termín 21. února jsme nemuseli měnit. Měli jsme přirozeně 
zájem, aby se naše mistrovství konalo v přiměřeném předstihu před HME (25. – 29. 3.). 
Přihlášky do Ancony měly konečný termín 16. ledna. Potvrdili a odeslali jsme pořadateli 
přihlášky 47 závodníků, z toho 5 žen, a uhradili startovné. 

 
Termíny a pořadatelé ostatních MČR byly schváleny představenstvem na zasedání 26. ledna a 
jsou zahrnuty do termínovky 2009. O některých vybraných místech MČR a také o 
zahraničních startech jsme již ve VA 4/2008 informovali. Přesto si stručně připomeňme: 
V květnu (29. – 31. 5) čeká běžce a chodce ME v silničních disciplínách v dánském 
Aarhusu, v místě, kde se konalo ME na stadionu již v roce 2004. 
Na přelomu července a srpna (28. 7. – 8. 8.) se uskuteční MS na stadionu ve finském Lahti. 
V říjnu (11. – 18. 10.) se konají opět po čtyřech letech Světové hry WMG v Sydney 
v Austrálii.  
Podmínky a bližší informace k přihláškám na uvedené akce najdete na dalších stránkách. 
Pokud jde o MS v běhu do vrchu, přihlašují se zatím závodníci přímo pořadateli. Dohody 
s WMA nejsou dodnes uzavřeny, čeká se na závěry valného shromáždění WMA v Lahti. Pro  
ME je ale postup obdobný jako u stadionových a silničních mistrovství. Příští ME do vrchu se 
bude konat v roce 2010.  
         Karel Matzner 



TERMÍNY MISTROVSTVÍ ČR VETERÁNŮ 
sobota 14. března silniční běh na 10 km    Pečky 

sobota 18. dubna ultramaraton – 50 km    Mníšek pod Brdy 

sobota 25. dubna maraton     Mělník 

pátek     8. května běh do vrchu     Šárovcova Lhota-Zvičina 

sobota 20. června silniční chůze – M 20 km, Ž 10 km  Přerov 

sobota 27. června atletika na stadionu (propozice ve VA č.2) Písek  

sobota   4. července kros      Tuhaň u Dubé 

neděle 25. října půlmaraton     Kobeřice u Opavy 

Kompletní termínovou listinu zveřejníme ve druhém čísle VA. Zároveň vás vyzýváme 
k zaslání termínů soutěží, které pro veterány pořádáte. Budou do naší termínovky zařazené a 
zároveň je uvedeme na našich webových stránkách. 
 
 
AKTUALIZOVANÉ INFORMACE k přihláškám:  
ME v silničním běhu a chůzi v AARHUSU 29. – 31. 5. 2009 
Discipliny: běhy – 10 km, půlmaraton a štafetový kros, chůze – 10 km, 20 km Ž, 30 km M. 
Pro zařazení do pětileté věkové kategorie je rozhodující věk k datu 28. 5., M a Ž od 35 let. 
Podmínkou startu je členství v národní veteránské organizaci.   
Startovné: za 1. disciplinu Kč 1020,-, za další Kč 430,-. Startovné se hradí převodem nebo 
vkladem na účet Sdružení veteránů v ČSOB č. 175196236/0300 s uvedením rodného čísla ve 
variabilním symbolu. 
Termín přihlášek: do 18. 3. 2009 
Info pořadatele: www.aarhus1900.dk/evacns2009 
Závodníci, kteří pojedou do Aarhusu po vlastní ose, zašlou vyplněnou přihlášku spolu 
s fotokopií pasu nebo občanského průkazu a s fotokopií dokladu o úhradě startovného do 18. 
března na níže uvedenou adresu. Přihlášku si mohou vyžádat na adrese redakce VA nebo 
stáhnout z webových stránek pořadatele. 

 
MS v atletice v LAHTI 28. 7. – 8. 8. 2009 
Discipliny: 100m, 200, 400, 800, 1500, 5000, 10000m, 110/100/80 př, 400/300 př, 
3000/2000 př,  5000 chůze, výška, dálka, tyč, trojskok, koule, kladivo, oštěp, disk, břemeno, 
sedmiboj/desetiboj, štafety 4x 100m, 4x 400m, vrhač. pětiboj, 10 km a 20 km silniční chůze, 
8 km kros a maratón. 
Pro zařazení do pětileté věkové kategorie je rozhodující věk k 27. 7., M a Ž od 35 let. 
Startovné: registrační poplatek Kč 1150, každý víceboj a maratón Kč 1150, každá disciplina 
Kč 750. Startovné se hradí převodem nebo vkladem na účet Sdružení veteránů v ČSOB č. 
175196236/0300 s uvedením RČ ve variabilním symbolu. 
Termín přihlášek: do 20. května 2009 
Pozdní přihláška (do 15. 6.) s příplatkem 750 Kč za disciplinu 
Info pořadatele včetně formuláře přihlášky: wma2009.org 



Závodníci, kteří pojedou do Lahti po vlastní ose zašlou vyplněnou přihlášku spolu s fotokopií 
pasu nebo občanského průkazu a s fotokopií dokladu o úhradě startovného do 20. května. na 
níže uvedenou adresu.  

WMG – atletická část – Sydney 11. – 18. 10. 2009 
Discipliny: 100m, 200, 400, 800, 1500, 5000, 80/100/110 př, 300/400 př, 2000/3000 př, 
5000m chůze,  výška, dálka, tyč, trojskok, koule, oštěp, disk, břemeno, pětiboj, vrhačský 
pětiboj, 10 a 20 km chůze, 10 km běh, 8 km kros, půlmaraton. Kategorie pětileté, již od 30 let, 
pro zařazení do kategorie je rozhodující věk k datu 10. 8. 2009  
Startovné: základní sazba Kč 3200 zahrnuje start maximálně 5 stadiónových disciplin, 
poplatek za každou disciplinu mimo stadion Kč 80. Úhrada na účet Sdružení veteránů 
v ČSOB 175196236/0300, variabilní symbol = RČ. 
Termín přihlášek: do 18. července 2009 
Formulář přihlášky a informace WMG: www.2009worldmasters.com 
Stejně jako u předcházejících informací – přihlášku s fotokopiemi pasu a startovného je nutné 
zaslat do 18. července 2009 na adresu: 

Ing. Karel Matzner 
      Spojovací 397, 252 45 Zvole  

Poznámka: startovné u uvedených akcí je kalkulováno podle aktuálního kurzu Kč a včetně 
bankovních poplatků. 
       
CESTY ZA ATLETIKOU SE STUDIEM SLÁVA 
Na výše uvedené zahraniční starty jsou připravovány společné zájezdy. Nabídka byla uvedena 
ve Veteránské atletice či 4/2008. Do Aarhusu využijeme pro cestu lehátkový autobus. 
Vzhledem k tomu, že do Lahti a do Sydney použijeme leteckou dopravu, je nutná včasná 
předběžná přihláška - nejlépe obratem, která umožní vyhledat včas potřebný počet letenek za 
optimální cenu. Všem zájemcům zašleme následně podrobnější informace ke společné cestě 
za sportem.  

      Slávka Ročňáková 
                                                                       Spojovací 397, 252 45 Zvole 
      tel. 257 760 595 
 
 

 
13. otevřené atletické veteránské hry, Chemnitz 6. 12. 2008 
V sobotu 6. prosince 2008 na Mikuláše se v sousedním Sasku konal atletický mítink pod 
hrdým názvem z titulu článku. Bude se Vám možná zdát, že jezdit do Německa si zazávodit 
na otočku je luxus. Před pěti lety bych si to ještě myslel také. K halovým závodům jsem měl 
až do svých padesáti přezíravý vztah. Nyní je ale aktivně vyhledávám, protože veřejné halové 
závody jsou skvělá příležitost si zasportovat v suchu a teple, podívat se na výkony ostatních 
atletů a setkat se se spoustou kamarádů všech věkových kategorií. Halové závody 
v Chemnitzu (pro ty, co už zapomněli, bývalý Karl-Marx-Stadt) vhodně vyplňují mezeru mezi 
podzimní sezónou a halovými závody, které se rozbíhají od poloviny ledna. K výletu mě 
zlákal Pepa Vonášek, který se závodů v Německu v minulosti mnohokrát zúčastnil. Cesta 
autem z Prahy trvala necelé dvě hodiny, průjezd hranic už nepředstavoval žádné zdržení. 
Atletická hala v Chemnitz se nachází na okraji města ve velkém sportovním areálu. Zvenku 
působí nenápadně, ale uvnitř tato okresní hala skrývá komfort, jaký v České republice 
nenajdeme. Závodníci mají dokonalé zázemí. Pořadatelé sídlí v prosklené kukani nad 



zatáčkou a mají perfektní přehled o dění na stadionu, stejně jako diváci na tribuně nad 
protilehlou rovinkou. Okruh nabízí 4 dráhy a sprinterská rovinka 6 drah. Za tribunou je 
sprinterský tunel, ve kterém se dá nerušeně rozcvičovat a mohou se zde pořádat i závody na 
100 m. Dráha je patrně velmi rychlá, vytvořil jsem si osobní veteránský rekord na 60m po 
dvoutýdenním výpadku tréninku kvůli průduškám. Organizace atletického mítinku byla 
bezchybná (ostatně jak jinak v Německu). Časový pořad disciplin byl bez problémů 
dodržován. Účast veteránů byla hojná, ve většině věkových kategorií byli při vyhlášení vítězů 
obsazeny stupně vítězů beze zbytku. Ano, pořadatele s německou důkladností vyhlašovali 
první tři borce v každé disciplině a každé věkové kategorii. Takže vyhlašovací znělka zazněla 
během dne opravdu mnohokrát a ke konci už trochu lezla na nervy. Pepa Vonášek nechyběl 
na bedně po žádném svém startu (a že jich absolvoval věren své tradici maximální počet). 
Odvezl si domů diplomy a medailičky za sprint, vrh koulí, skok daleký i vysoký. V kategorii 
M70 obsadil Pepa druhé místo v místním trojboji (60m, skok daleký, koule). Výsledky 
závodu jsou k dispozici na veteránských stránkách atletického webu v rubrice ostatních 
výsledků. Atmosféra závodu byla příjemná, němečtí veteráni velice přátelští k exotickým 
českým kolegům. Dokladem snad jsou fotografie pořízené jedním závodníkem z Plauen, které 
jsou umístěny ve fotogalerii na našem webu. Závěrem mohu jen vřele doporučit start 
v některém z příštích ročníků těchto veteránských atletických závodů. 

                                                                     Jan Zedník, Spartak Praha 4 

 
 
NAŠI JUBILANTI V 1. ČTVRTLETÍ 2009 
40 let: Mgr. Petr Juliš – Pardubice, Vít Malík – Borovany, Ing. Jiří Šigut – Ostrava 
45 let: Jana Fruncová – Červený Kostelec, Ing. Michal Kasan – Praha, Bc. Radek Kopecký –  
           Olomouc, Jaroslav Vlček – Uherské Hradiště 
50 let: Emilie Jašarová – Rudolfov, Josef Langer – Opava, Ing. Aleš Ličman – Hranice,     
           František Stratil – Chotěboř, Ing. Miroslav Tlačbaba - Jamné, Luděk Záruba – Praha 
55 let: Ing. Svatomír Svatoň – Chrudim, Ing. Stanislav Tománek – Kamenice n.Lipou,  
           PaedDr. Jitka Vindušková – Praha 
60 let: Ing. Jaromír Aust – Praha, Zdeněk Kordina – Liberec, Pavel Kos – Děčín 
65 let: Karel Bednář – Znojmo, Ing. Ferdinand Bort – Praha, Milena Hovorková – Praha, 
           Manfréd Krassa – Chodov u Karlových Varů,Vladimír Novotný – Litomyšl,  
           Ing. Otakar Pachmann – Praha, Emil Palguta –Dobruška, Jiří Plecháček – Mělník, 
           Milada Schreibmeierová – Třeboň, Petr Čech – Praha 
70 let: Rudolf Beihauer – Znojmo, Josef Bukovjan – Otrokovice, Josef Kremlík – Náchod, 
           Ing. Jiří Pavliska – Ostrava, Rostislav Skořepa – Příbram 
75 let: Jaromír Kališ – Miroslavské Knínice, PhDr. Josef Zlatníček – Poděbrady 
80 let: Mgr. Pavel Jílek – Praha, Ing. Karel Matzner – Zvole, Ing. Jiří Šarbort 

Všem oslavencům gratulujeme k postupu do vyšší věkové kategorie, a přejeme pevné zdraví, 
pohodu do dalších let a ještě další a další setkávání s královnou sportu – atletikou.  

                  Tonda Jankovský – matrikář SV 
 
Z vašich dopisů: 
Myslím, že většina našich běžců se dozvěděla o neštěstí, které postihlo našeho předního 
vytrvalce Honzu Buchara a mnozí jste ho podpořili svými pozdravy. O Vánocích jsme od 
něho obdrželi tento dopis se žádostí o zveřejnění: 
„Vážení, přeji Vám všem požehnané a klidné vánoce a v příštím roce žádnou tělesnou ani 
duševní bolest. Po střetu s dodávkou 1.7. jsem utrpěl vážné zranění hlavy. Na místě činu mě 



odborně ošetřil shodou okolností MUDr. Alois Krul, kolega veterán a také můj soused. Po 
ošetření v nemocnici následoval hned převoz na kliniku do Hradce Králové a téhož dne 
operace hlavy. Po týdnu zas převoz zpět do Vrchlabí na JIP chirurgie, po třech týdnech 
převoz na Gerocentrum do Hostinného a po dalších třech týdnech s berličkami –  „hurá 
domů“!   Od  té  doby   se  potácím   po  bytě,   pádům   se  někdy  nevyhnu.  Chůze  venku  jen  
s doprovodem. DĚKUJI ZE SRDCE VŠEM, KTEŘÍ MĚ PODPOŘILI telefonicky, mailem, 
nebo jenom  vzkazem, nebo dokonce návštěvou. Velmi mě tato solidarita pomohla. Největším 
pomocníkem mi byly obětavost rodiny. Rád bych to všem oplatil, nemuselo by to ale být za 
stejných podmínek! Těším se na setkání se všemi soupeři i soupeřkami. 
Honza Buchar s manželkou Květou.“  
Honzo, držíme Ti palce, ať se zas brzy objevíš na startu!  

Chodec Jarda Fiala z Prahy nám poslal dopis, v němž lituje, že mu zdravotní problémy 
nedovolují „plnohodnotně závodit“ a dodává: „...Sportuji dle svých možností, jdu si zaklusat, 
projít se...“. Ale nebyl by to Jarda, aby se vzdával. O pár řádek dál čteme „Koncem března si 
chci zaklusat půlmaraton v Praze...Členem SV chci zůstat nadále...“ 
Jardo, držíme Ti palce, ať Ti vůle pomůže překonat všechny neduhy stáří! 

Radostnější zpráva přišla z Domažlic. V regionálních novinách Nové Domažlicko jsme se 
dočetli o vyhodnocení nejlepších sportovců domažlického okresu a velmi nás potěšil 
následující odstaveček: „Druhé místo patří opoře domažlického Sokola... nestoru domažlické 
atletiky... Bedřichu Řechkovi, který v roce 2007 získal české veteránské tituly v hodu diskem 
a vrhu koulí a na MS v italském Riccione se v obou disciplinách probojoval do finále.“  
To je přece ta nejlepší propagace veteránského sportu, i když to Bedřich dlouho tajil, takže 
jsme se to dozvěděli s velkým zpožděním. A Bedřich není sám, kdo byl takto oceněn.  

Nedávno jsme dostali zprávu že také „Václav Panocha byl vyhlášen na shromáždění 
v místním Kulturním domě nejlepším sportovcem-seniorem okresu Ústí nad Labem.“ 
Oběma srdečně gratulujeme! 
___________________________________________________________________________ 

Vydává SV ČAS. Uzávěrka tohoto čísla 26. 1. 2009 
Zpracovala a zodpovídá: PhDr. Miloslava Ročňáková, Spojovací 397, 252 45 Zvole u Prahy 
                                         tel/fax 257 760 595, e-mail: matzner@volny.cz
Internetová stránka SV ČAS:  www.atletika.cz (rubrika Veteráni) 
 

mailto:matzner@volny.cz
http://www.atletika.cz/


 
PROPOZICE - MČR veteránů v hale 2009 

 
Pořadatel: z pověření SV ČAS - TJ LIAZ Jablonec, Stadion Střelnice 
Datum:       sobota 21.2.2009 v 10,30 hod. v hale Na Střelnici 
 
Ředitel závodu: Miroslav Rucký  
Hlavní rozhodčí: Petra Rucká 
Závodní kancelář: Petra Šikolová  
Lékařské zajištění: Antonín Vlasatý    
Technický delegát: Jan Cikán 
Organizační delegát: Blanka Vykydalová – SV ČAS 
 
Přihlášky: pošli do neděle 15.2.2009 s údaji: příjmení, jméno, celé datum 

narození, kategorie, adresa, oddíl, disciplíny a výkony, na e-
mailovou adresu: 

 petrgybas@gmail.com, nebo telefonicky 605 020 263   
Startují: muži a ženy 35 let a starší, členové Sdružení veteránů ČAS.  
 Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk k datu 21.2.2009.  
 Každý závodník startuje na vlastní zodpovědnost. 
Disciplíny: muži i ženy - 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 3000m chůze, 

         60m překážek, výška, tyč, dálka,  trojskok, koule. 
Prezence: od 9.00 hod. do 11.00 hod. v závodní kanceláři. Ne později. 
Startovné: předem přihlášení závodníci platí 50,- Kč za 1 až 2 disciplíny, 100 Kč za 

3 až 4 disciplíny. Při přihlášení na místě – dvojnásobné startovné! 
 Výsledky budou zaslány na vyžádání poštou za úhradu 20 Kč. 
Hodnocení:  pořadí závodníků v každé disciplině bude stanoveno po přepočtu 

jednoletými věkovými koeficienty WAVA. Závodníci na 1. – 3. místě 
v disciplině, bez rozdílu kategorií, získají diplom s medailí.  

Výsledky: budou publikované v elektronické formě na stránce ČAS: 
www.atletika.cz – odkaz Veteráni a ve zpravodaji Veteránská atletika č. 
2 

Ubytování: Hotel Sport, U Stadionu 9, objednávejte na čísle 483 312 270, 
602 796 060 nebo info@hotelsportjablonec.cz. Cena 390,- Kč/os (uveď, 
že jsi účastník halového MČR veteránů), možno objednat snídani za 
80,- Kč/os. 

 Internát, Smetanova 66 – vchod z ul. Pod skalkou, objednávejte na č. 
724 590 066, hlavacova@sosjbc.cz, 2 lůžk. pokoje s WC a koupel. 
Cena: 250,- Kč/os. Bez snídaně. 

Občerstvení: zajištěno v hale v bufetu  
Posezení po závodech bude oznámeno během Mistrovství. 

http://www.atletika.cz/
mailto:hlavacova@sosjbc.cz


Přihláška na MČR v hale v Jablonci – 21.2.2009 
 
Příjmení a jméno: ____________________________________________________ 
Celé datum naroz.: ____________________________ Kategorie: _____________ 
Oddíl / klub: _________________________________________________________ 
Adresa: __________________________________________ PSČ: _____________ 
Disciplíny + výkony 2008:  1.____________________   2.____________________ 
        3.____________________   4.____________________ 
 

Časový program MČR v hale v Jablonci - 21.2.2009 
 

10:30     3000m chůze Ž+M tyč Ž+M dálka M 35-55 koule Ž,M 60+  
11:00     3000m Ž,M 60+ 
11:20     3000m M 35-55 
11:45     60m př. Ž+M  
12:10     SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ    
12:15         výška A dálka Ž,M 60+ koule M 35-55 
12:20     60m Ž    
12:30     60m M        
13:00     800m Ž 
13:10     800m M         
13:30     400m Ž   výška B trojskok Ž,M    
13:35     400m M    
14:00     1500m Ž, M 60+   
14:10     1500m M 35-55  
14:30     200m Ž 
14:35     200m M 
Skok vysoký: skup. A – základ. výška 105 cm, skup. B – základ. výška 137 cm. 
Zvyšování po 4 cm. V přihlášce uvádějte skupinu, ve které budete skákat.  
 
Technická ustanovení: 
- závodí se podle pravidel atletiky, pravidel WMA a tohoto rozpisu 
- hala má umělý povrch, dráha 300m, max. délka hřebů 6 mm  
- všechny běhy a chůze se konají jako finále 
- do běhů se nasazuje podle nahlášených časů a věkových kategorií 
- odrazové prkno na trojskok je vzdálené od doskočistě 5, 7, 9 a 11 m 
- protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu s vkladem 50 Kč a  řeší dle pravidel  
- pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu dle počtu startujících 

v jednotlivých kategoriích, včetně sloučení startů více kategorií 
 

 Ing. Karel Matzner       Miroslav Rucký 
 předseda SV ČAS        ředitel závodu                                        



   Jméno Funkce- úsek činnosti Adresa Spojení

   Ing.  Karel  MATZNER předseda, spolupráce s  ČAS, Spojovací 397 TB/Fax: 257 760 595
EVAA, WMA, WMG, mezinárodní styky 252 45  Zvole u Prahy Mobil: 602 817 118

E-mail matzner@volny.cz

   Blanka VYKYDALOVÁ místopředsedkyně Fibichova 13 TB: 583 218 761
zajišťování MČR na dráze a v hale 787 01  Šumperk Mobil: 732 919 714

E-mail: oriflejm@seznam.cz

   Ivo DOMANSKÝ zajišťování všech MČR mimo dráhu Na Úlehli 7 TZ: 271 740 072
141 00  Praha 4 TB: 241 481 448

E-mail behymimodrahu@seznam.cz

   PhDr. Miloslava ROČŇÁKOVÁ hospodářka SV, interní propagace, Spojovací 397 TB/Fax: 257 760 595
redaktorka zpravodaje Veteránská atletika 252 45  Zvole u Prahy Mobil: 602 819 172

E-mail: matzner@volny.cz

   Petr GYBAS statistik - evidence výkonů a rekordů, J. Valčíka 1163 Mobil: 605 020 263
sestavování ročenek výkonů veteránů 765 02  Otrokovice E-mail: petrgybas@gmail.com

   Ing. Antonín  JANKOVSKÝ matrikář - evidence členů SV ČAS, Schnirchova 11 TB: 220 800 979
evidence jubilantů 170 00  Praha 7 Mobil: 774 070 542

E-mail: jankovskya@centrum.cz

   RNDr. Jan ZEDNÍK vedení internetových stránek SV ČAS Žateckých 1258/15 TZ: 267 103 015
140 00 Praha 4 Mobil: 602 278 902

E-mail jzd@ig.cas.cz

   Milena  MARČÍKOVÁ účetní SV ČAS, Tř. Spojenců 835 Mobil: 604 840 836
kontrola členských příspěvků při MČR 765 02  Otrokovice E-mail milenamar@email.cz

   Ing. Pavel Konečný kontrola  hospodaření a účetnictví U potoka 5 TB: 553 732 871
747 05 Opava Mobil: 602 520 057

E-mail: konecny.pavel@atlas.cz

   PŘEDSTAVENSTVO  SDRUŽENÍ  VETERÁNŮ ČAS PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2007 - 2010, stav k 1. 1. 2009

 



Datum závodů: 20.9.2008 Oslava 90 LET VZNIKU ČESKÉ REPUBLIKY 

Brno,hřiště Pod lesem, Nečasova 1 Sokol Žabovřesky ředitel závodů : Ing.Radim Jetelina jr Hlavní rozhodčí : Ing.Milan Král

kat příjmení jméno datum narozkladivo př.výk. body koule př.výk. body disk př.výk. body oštěp př.výk. body břem. př.výk. body celk.bod
5tiboj
MUŽI

M 80 Táborský Vladimír Sokol ŽABOVŘESKY 5/8/1926 22,86 51,24 697 7,30 13,00 667 16,09 30,62 477 14,15 29,16 287 8,13 12,78 609 2737

M 75 Benek Zdenek Sokol ŽABOVŘESKY 2/8/1931 42,44 79,57 1172 9,77 14,69 771 32,26 52,31 919 23,10 46,42 536 14,42 21,24 1096 4494
M 75 Vašata Zdeněk Sokol H.Králové 5/26/1930 29,29 54,91 758 8,63 12,98 666 23,34 37,85 621 19,40 38,99 428 8,76 12,90 615 3088

M 70 Kališ Jaromír Mirosl. Knínice 3/26/1934 34,57 55,69 771 10,10 13,14 676 35,33 49,91 869 28,64 50,00 589 11,94 15,45 761 3666
M 70 Tošnar Pavel Sokol ŽABOVŘESKY 3/7/1933 25,31 40,77 525 10,34 13,45 695 29,20 41,25 690 25,30 44,17 503 11,57 14,97 733 3146
M 70 Makový František Sokol H.Králové 2/20/1935 25,48 41,05 529 8,70 11,32 565 24,48 34,58 555 18,46 32,23 331 9,82 12,71 605 2585

M 60 Bednář Karel TJ Znojmo 3/9/1944 39,98 56,20 779 10,42 13,23 681 33,75 37,90 622 26,35 39,00 428 11,91 13,56 653 3163
M 60 Hrozínek Jiří Sokol ŽABOVŘESKY 6/30/1943 0,00 0,00 0 12,18 15,47 819 40,63 45,63 780 33,22 49,17 576 11,86 13,51 650 2825

M 55 Adamec Petr Sokol ŽABOVŘESKY 4/9/1951 30,72 39,91 511 9,64 12,27 623 29,46 32,35 511 33,22 46,70 540 9,36 11,33 527 2712

M 50 Jetelina Radim Sokol ŽABOVŘESKY 7/25/1954 42,07 49,03 660 10,37 11,89 600 37,34 37,34 611 34,30 43,86 498 14,58 16,21 804 3173
M 50 Hubáček Jaroslav Sokol H.Králové 3/7/1955 37,96 44,24 582 11,74 13,46 695 37,08 37,08 605 37,31 47,71 555 11,46 12,74 606 3043

M 45 Zeman Miroslav Jiskra ústí nad Orli 4/18/1962 51,34 60,81 856 10,85 12,07 611 36,30 38,11 626 39,49 48,50 566 14,57 17,09 855 3514
M 45 Bakala Jan Slovan Liberec 10/24/1962 44,69 52,93 725 12,49 13,90 722 37,44 39,30 650 39,16 48,10 561 14,04 16,47 819 3477
M 45 Novotný Libor Sokol ŽABOVŘESKY 6/13/1963 46,09 54,59 753 11,86 13,20 679 34,71 36,44 593 39,55 48,57 567 13,15 15,43 760 3352

ŽENY
Plesarová Zdena Otrokovice 6/17/1958 38,26 47,84 884 10,08 13,98 793 28,85 37,67 609 19,22 26,22 405 12,26 15,21 814 3505
Blažková Eva Mor.Slavia Brno 5/14/1970 41,74 47,52 877 9,53 10,06 533 29,27 30,11 464 23,28 25,67 393 10,50 13,38 701 2968

VRHAČSKÝ PĚTIBOJ podle bodování WMA 2002 MUŽI platné k roku 2008(AGE Faktors 2006)
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