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Vážení vedoucí družstev, 
pro letošní rok jsem byl opět ověřen řízení II. ligy mužů sk. C. Věřím, že naše vzájemná 

spolupráce bude probíhat po celou sezonu bez problémů. Ve skupině je opět zařazeno 6 
družstev. Z loňských družstev to jsou Jiskra Ústí nad Orlicí, AK Moravská Třebová, AC 
Čáslav a AC TJ Jičín. Nově startují družstva postupující z krajského přeboru a to Atletika 
Polička a T. J. Sokol Kolín-atletika "B". Těmto družstvům byla přidělena níže uvedená 
startovních čísel. 

Druhé kolo se uskuteční odděleně pro muže a pro ženy, soutěž mužů se uskuteční v 
Kolíně. Po dohodě s řídícím soutěže žen Ing. Karlíkem bylo stanoveno střídání disciplín, které 
je uvedeno v další části tohoto zpravodaje. 

Pro postupy a sestupy platí stejná pravidla jako v loňské sezóně. Vítěz skupiny má zaručen 
postup do I. ligy a poslední ve skupině sestupuje do krajského přeboru. 

  
Přehled družstev: 
 
 Jiskra Ústí nad Orlicí  startovní čísla: 1 - 30 
 Ing. Jan Vencl, Na Pláni 1347, 562 06 Ústí nad Orlicí 
 tel: 739 433 299 e-mail: vencl@vubas.cz 

žlutá tílka s modrým nápisem, tmavé trenky 
 

AC TJ Jičín    startovní čísla: 31 - 60 
 Miroslav Hnát, U trati 951, 506 01 Jičín 
 tel: 606 643 354 e-mail: mirahnat@gmail.com 
 bílé tílko s modrým pruhem, modré trenýrky 
 

AC Čáslav    startovní čísla: 61 - 90 
 JUDr. Jiří Kunášek, Vrchlického 152, 286 01 Čáslav 

tel: 605 154 286 e-mail: judr.jiri.kunasek@seznam.cz 
červená tílka 
 
Atletika Poli čka   startovní čísla: 91 – 120 

 Ing. Lukáš Kvapil, Hegerova 903, 572 01 Polička 
 tel: 602 395 018 e-mail: atletika.policka@seznam.cz 

dres – žluto-červená, nápis ATLETIKA Polička, na přední straně symbol města 
Polička 
 

 AK Moravská T řebová  startovní čísla: 151 - 180 
 Jaroslav Matuška, Brněnská 51, 571 01 Moravská Třebová 
 tel: 775 348 621 e-mail: jarda24.m@gmail.com 
 zeleno-černý dres s nápisem AK Moravská Třebová 
 
 T. J. Sokol Kolín-atletika  startovní čísla: 181 - 210 
 Michal Satrapa, Benešova 637, 280 02 Kolín 2 
 Tel: 602 819 295 e-mail: pavouksatr@seznam.cz,  
 Modrobílé dresy  
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Termíny kol a střídání disciplin: 
  

1. kolo sobota 16. 5. v Jičín. společně s ženami    3 000 m 4x100 m 
2. kolo sobota 30. 5. v Kolín samostatně pro muže   3 000 m př. 4x400 m 
3. kolo sobota 13. 6. v Čáslavi. společně s ženami  10 000 m  4x100 m 
4. kolo sobota 22. 8. v Ústí n. O. společně s ženami   5 000 m 4x400 m 

 
Přihlášky: 
 

Předběžnou přihlášku jsou oddíly povinny podat přes webové stránky ČAS 
(www.atletika.cz), vždy do předchozího dne (pátku) do 20 hodin (dle Rozpisu ČAS). 
V přihláškách se musí uvádět všechny požadované údaje včetně startovních čísel (viz. Článek 
13 Rozpisů ČAS). V den závodu obdržíte dva výtisky předběžné přihlášky, kde se provádí 
pouze škrty závodníků, kteří ke kolu nenastoupí. Při úpravě předběžné přihlášky rovněž 
vyznačíte závodníky, kteří nejsou v soutěžním oddíle registrování podle Směrnice ČAS č. 
8/2009 (hostující a cizince). Oba výtisky předběžné přihlášky se odevzdávají řídícímu soutěže 
(viz. Článek 13 rozpisů ČAS).   

Štafety a starty mimo bodování se přihlašují kartičkami, před zahájením porady.  Starty 
mimo bodování budou povolovány pouze výjimečně. 

Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky závodní kanceláři se považuje za 
uskutečněný start se všemi důsledky. 

 
Soupisky: 

Při prvním kole předkládáte ve dvojím vyhotovení potvrzenou soupisku, ve které 
nezapomeňte označit hostující závodníky a cizince. Předkládat registrační průkazy není nutné, 
kdo není v registru ČAS, tak se nedostane do předběžné přihlášky. Přehled startů se 
nepředkládá, je nahrazen upravenou předběžnou přihláškou. 

Doplňkové soupisky se předkládají taktéž ve dvojím vyhotovení. Není povoleno doplňovat 
soupisku až po utkání.  
 
Různé: 
 

1) Vedoucí družstev prosím o kontrolu správnosti údajů, případně změny mi prosím 
nahlaste. 

2) Dále upozorňuji na povinnost vedoucích družstev seznámit se s příslušnými kapitolami 
Soutěžního řádu ČAS. 

3) Vedoucí družstev, která jsou pořadateli jednotlivých kol, prosím o informování svých 
oddílů o střídání disciplín v jednotlivých kolech a upozornění na povinnosti pořadatele 
dle článku 9 Soutěžního řádu ČAS. V platnosti zůstává povinnost zajistit měření 
rychlosti větru jak u běhů, tak u dálky a trojskoku. 

4) Střídání disciplín bylo stanoveno po dohodě s řídícím soutěže žen Ing. Karlíkem, 
s ohledem na vybavení stadionu překážkami na 3000 m př. žen. 

 
 
Těším se na dobrou spolupráci 
 

Ing. Ondřej Veverka 
řídící soutěže 


