
 

 

 

   V Praze dne 6. 7. 2015 

 

 

N O M I N A Č N Í     D O P I S 
 

 

Předsednictvo Českého atletického svazu Vás na návrh trenérské rady nominovalo na 

Mistrovství Evropy juniorů, které se koná ve dnech 16. – 19. 7. 2015 v Eskilstuně ve Švédsku. 
 

Sraz výpravy: v úterý 14. 7. 2015 v 7.10 hodin v odletové hale letiště Václava Havla Praha, terminál 2. 

Vedoucí výpravy: Ladislav Kňákal  

Tech. vedoucí: Iva Pechová, tel. 731 479 606 

Vedoucí týmu: Tomáš Purman, tel. 725 112 568 

Na místo srazu přijdou účastníci jednotně v červeném reprezentačním tričku NIKE a reprezentační bundě. 

Nálepky České spořitelny – partnera ČAS obdržíte na letišti. 

 

Odlet:    V úterý dne 14. 7. 2015 z Prahy linkou DY4572 v 9.25 hodin, přílet do Stockholmu v 11.20. Dále 

dopravu do místa ubytování zajišťuje pořadatel. Váhový limit zavazadla do letadla je 20 kg na 

osobu + kabinové zavazadlo do hmotnosti 8 kg.  
 

Návrat: V pondělí dne 20. 7. 2015 ze Stockholmu linkou OK491 v 14.45 hodin s příletem do Prahy v 16.45 

hodin. 
 

Vybavení: Závodníci startují v reprezentačních dresech a vybavení NIKE s polepem partnera ČAS. Účastníci, 

kteří ještě v letošním roce neobdrželi vybavení, si ho vyzvednou (ostatní se dovybaví po dohodě 

s Tomášem Dvořákem) ve skladech FAČR (bývalé sklady ČSTV), Praha 6 - Strahov, Diskařská ulice 

(vedle sekretariátu ČAS) a to od úterý 7. 7. 2015 do pondělí 13. 7. 2015. Je nezbytné dodržet výše 

uvedený termín pro vybavení. Sklad je otevřen v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 14.30 hodin a 

v pondělí, středu a v pátek od 8.00 do 13.30 hodin.  
 

Cestovné:  Z místa trvalého bydliště do místa srazu Vám bude proplaceno dle obecně platných směrnic ČAS. 

Při použití osobního automobilu bude proplaceno jízdné ve výši hromadného dopravního 

prostředku – vlak II.tř. bez příplatku EC, IC.  

 

Ubytování: Vzhledem k brzkému srazu na letišti je možné zajistit ubytování v Praze z pondělí 13. 7. na

        úterý 14. 7. 2015.  

    Své požadavky na zajištění tohoto ubytování zasílejte do čtvrtka 9. 7. 2015 do 14.00 hodin na  

    mailovou adresu atletika@atletika.cz . 

     

Ve Švédsku bude výprava ubytována v jednom z týmových hotelů, předběžně bylo vyžádáno 

ubytování u pořadatele v hotelu blízkém stadionu 
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 Více informací najdete v Týmovém manuálu:  

                  http://www.european-athletics.org/competitions/european-athletics-junior-championships/ 

 

Poznámka: Cestovní pojištění do zahraničí na cestu pro všechny nominované vyřizuje ČAS. 

     Případné omluvy prosím sdělte okamžitě Tomáši Purmanovi, tel. 725 112 568. 

 

 

                                            
 Tomáš  J a n k ů      Tomáš  D v o ř á k  

 Ředitel ČAS            Šéftrenér ČAS 
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