
 
 

ŘÍZENÍ TRENÉRSKÉ RADY ČAS V SOUTĚŽNÍM A TRÉNINKOVÉM ROCE 2017 

Materiál schválen P-ČAS dne 15.12.2016 
 

1. TRENÉRSKÁ RADA ČAS 

Trenérská rada ČAS je odborná komise ve smyslu článku XII. stanov ČAS 

1.1. Složení trenérské rady ČAS v roce 2017 

 
Sekretariát ČAS 
 

 šéftrenér        Dvořák Tomáš     

 vedoucí oddělení mládeže      Rus  Vít   

 svazový trenér (mládežnická reprezentace)    Purman Tomáš 
 

Sekce seniorské reprezentace a U23: 
 

 sprint a překážky  reprezentační trenér    Zahořák  Miroslav 

 běhy   reprezentační trenér    Tunka  Pavel 

 skoky a víceboje reprezentační trenér    Sluka   Pavel 

 vrhy a hody  reprezentační trenér    Cechlová Věra 

 chůze   reprezentační trenér    Piták   Ivo 
 

Sekce mládežnické reprezentace (U20, U18, U16): 
 

 sprint a překážky reprezentační trenér    Rakowski  Zdeněk  

    VT SCM - sprint    Šíma  Radek 

    VT SCM - překážky    Jandová  Dana   

 běhy          reprezentační trenér 
    a VT SCM běhů - dlouhé tratě a chůze  Wastl   Miroslav  

    VT SCM - střední tratě    Semerád Miroslav 

 skoky a víceboje reprezentační trenér    Jeřábek  Petr 

    VT SCM - skoky    Kovář  Milan 

    VT SCM - víceboje    Rucký  Miroslav  

 vrhy a hody         reprezentační trenér    Lindovský Vladimír  

    VT SCM - vrhy a rotační hody   Malina  Libor 

    VT SCM - oštěp     Šuška  Stanislav 

    VT SCM - oštěp     Sekerák David  
  

Vedoucí trenéři RSC: 
 

 ASC MO        Šimice  Jiří 

 VSC MŠMT       viz. reprezentační trenér skoků a vícebojů 

 CS MV        viz. reprezentační trenér sprintu 

Nastavení práce TR ČAS je následující: 

o TR ČAS nebo její členové navrhují v souladu se schválenými nominačními kritérii nominace reprezentantů a 

dalších členů výprav na mezinárodní akce 

o Pravidelná jednání TR ČAS (cca 10-12x ročně) – šéftrenér, zástupce šéftrenéra, reprezentační trenéři sekcí, 

vedoucí trenéři RSC; 

o Jednání „rozšířené“ TR ČAS ve stěžejních obdobích roku (dle potřeby) - šéftrenér, zástupce šéftrenéra, 

reprezentační trenéři sekcí, vedoucí trenéři RSC, reprezentační trenéři sekcí pro mládežnické kategorie a VT 

SCM; 

o Jednání na úrovni sekcí (přípravná jednání, dle potřeby) – reprezentační trenér, asistenti vybraní vedoucím 

trenérem sekce, reprezentační trenér pro mládežnické kategorie + šéftrenér (zástupce šéftrenéra); 

 

 

 

 



1.2. Odpovědní trenéři – sportovní příprava reprezentace : 

Reprezentační trenéři disciplín:         

 Sprint  štafeta 4x100m muži, U23    Habásko Petr 

   štafeta 4x100m ženy      Zahořák Miroslav 

   štafeta  4x400m muži, U23    Kmínek Jiří 

štafeta 4x400m ženy     Blažková Martina 

   štafeta 4x100      Vlček  Jaroslav 

   štafeta 4x100 a 400m juniorky , U23   Dejdar  Lukáš 

 Běh do vrchu        Linhart Jindřich   

  
1.3. Trenérský aktiv / jednání sekcí 

Pozvaní: 

 Vedení TR ČAS 

Vedení sekcí seniorské reprezentace 

Vedení sekcí juniorské reprezentace 

Osobní trenéři reprezentantů zařazených v reprezentačních výběrech pro následující rok a navrhnutí 

vedením jednotlivých sekcí 

Členové P-ČAS 

Zástupce zdravotní komise ČAS  

Jednání jednotlivých sekcí ke koncepci práce TR ČAS a reprezentace v roce 2018 se uskuteční:  

3. listopadu 2017 - skoky a víceboje 

4. listopadu 2017 - sprint a překážky 

10. listopadu 2017 - vrhy a hody 

17. listopadu 2017 - běhy na dráze a mimo dráhu (finální data jednání budou upřesněna) 

  
1.4. Cíle a úkoly TR čas v roce 2017 

 

1.4.1. Hlavním cílem pro rok 2017, stejně jako v letech minulých, jsou úspěšná vystoupení reprezentace na 
 stěžejních soutěžích roku - MS, HME, ME reprezentačních týmů, ME U23, ME U20, MS a ME v běhu do 
 vrchu, ME v přespolním běhu. 

 Za vedlejší cíle pak dosažení co nejlepších výsledků na MS U18, ME vícebojařských týmů, SP  mládeže 

 v běhu do vrchu, v Evropských pohárech (ve vrzích a hodech, v chůzi, na 10.000m), LSU, EYOF a 
 mezistátních utkáních (v halových vícebojích, chůze, U20, U18, U16). 

Pro splnění cílů je potřeba především: 
o Provést specializované výběry pro stěžejní akce; 

o Zabezpečit kvalitní přípravu vybraných závodníků a reprezentačních družstev včetně zdravotního 
zabezpečení; 

o Dosáhnout optimální úrovně motivace závodníků, trenérů a zabezpečujících týmů; 
o Optimalizovat využití finančních prostředků na přípravu reprezentantů směrem k vrcholným akcím 

ve spolupráci s RSC;  
o Vytvořit kvalitní nominační kritéria na hlavní akce roku. 

1.4.2. Zabezpečit co nejlepším obsazením plánovaná mezistátní utkání s důrazem na kategorie do 15, 17 a 19, 
 dále MU v halových vícebojích a MU v chůzi. 

1.4.3. Zefektivnit práci TR ČAS a jednotlivých sekcí seniorské a juniorské reprezentace na úrovni informovanosti, 

 a to i směrem k osobním trenérům reprezentantů. 

1.4.4. Základním opatřením TR ČAS bude nadále ve spolupráci s komisí mládeže ČAS důsledná orientace její 
 činnosti na mládež zvláště v oblasti ČPTM v návaznosti na RSC. 

1.4.5. TR ČAS podpoří v roce 2017 neudělování technických souhlasů pro start v zahraničí v případě termínové 
 kolize s M-ČR. 

1.4.6. Kritéria pro zařazení do „A“ výběru v roce 2018 v individuálních disciplínách:  

o MS, MS v přespolním běhu      do 12. místa  

o HME, MS v běhu do vrchu seniorů, ME v přespolním běhu seniorů  do 8. místa  

o ME v běhu do vrchu seniorů, ME U23 a U20, MS v běhu do vrchu juniorů,  

ME v krosu U23 a U20, EP v chůzi seniorů, EP na 10.000m  do 3. místa 

o Pozice ve světových tabulkách či v rankingu disciplíny   do 10. místa 

o Dále dle případného návrhu TR ČAS 

 



2. ZDRAVOTNÍ KOMISE 2017 

2.1. Personální složení ZK ČAS pro rok 2017 
 

 Vedoucí lékař reprezentace   MUDr. Neumann Jiří 
 Lékař reprezentace    MUDr. Sikora  Petr 

 Šéftrenér reprezentace              Dvořák  Tomáš 
  

2.2. Lékaři spolupracující s ČAS pro rok 2017 
 

Vedoucí lékař reprezentace: 

 MUDr. Jiří Neumann  Sportklinik Dříteč    mob: 604 935 240 
 Oblast působení  - chirurgie     e-mail: dr.neumann@tiscali.cz 
     - traumatologie    www.sportklinik.cz 
     - poradna pro sportovce  
     - tělovýchovně-lékařské vyšetření sportovců   
 

Seniorská reprezentace: 

 MUDr. Petr Sikora   soukromá praxe Ostrava   tel: 596 716 986   
 Oblast působení  - chirurgie, chirurgické zákroky  mob: 604 241 776         
     - traumatologie          e-mail: psikora@seznam.cz 

          web: www.chirurgie-sikora.cz 
  

MUDr. Karolína Bílková  soukromá praxe Praha   mob: 775 584 582 

 Oblast působení  - rehabilitace    email:karolina.bilkova@yybalance.cz 
     - sportovní a čínská medicína  web: www.yybalance.cz 
     - akupunktura  
  

Juniorská reprezentace: 
 MUDr. Miloslav Pink, CSc. - soukromá praxe   tel: 568 809 233 
 Oblast působení  - ortopedie     mob: 602 563 162 
                                    - konzultace léčebných postupů e-mail: miloslav.pink@gmail.com

       u problémů pohybového ústrojí      

 MUDr. Marek Solák  NsP Karviná-Ráj, pracoviště Orlová mob: 607 156 597 
Oblast působení   - ortopedie     e-mail: mar.sol@seznam.cz 

 
 

Koordinující pracoviště českého olympijského výboru: 
 Prof. Dr. Pavel Kolář, CSc.   Centrum pohybové medicíny  tel: 272 192 447  
 Oblast působení  - rehabilitace pohybového systému e-mail: recepce@kinmedica.cz 

    - komplexní odborné vyšetření 

- zlepšení pohybových vzorů 
- pohybová edukace 

 
MUDr. Jaroslav Větvička Centrum zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace   

             ÚVN Praha, pavilon B1, 2.patro tel: 233 320 005 
          mob: 777 781 026 
          e-mail: jaroslav.vetvicka@uvn.cz 
 Oblast působení  - koordinační role prostřednictvím informačního systému  
     - ortopedie a traumatologie 

     - výživa 
     - podologická péče (péče o „sportovní“ nohu) 
     - fyzioterapie 
     - tělovýchovně-lékařské vyšetření sportovců 
 

Specialisté: 
 MUDr. Miloš Barna  soukromá praxe Praha    mob: 604 226 654 
 Oblast působení  - konzervativní orthopedie  e-mail: milosbarna@seznam.cz 
     - sportovní medicína    web: www.barnamedical.cz 
  

MUDr. Petr Brandejský, CSc. - Ústav tělovýchovného lékařství VFN a 1. LF 
 Oblast působení   - léčebně preventivní činnost  tel: 224 965 718 
     - funkční zátěžová diagnostika  e-mail: pbran@lf1.cuni.cz 
     - lékařská a funkční antropologie 
     - konzultace, poradenství pro trenéra a sportovce 
       

 MUDr. Matěj Černohorský FN Hradec Králové   mob: 724 963 842 
        e- mail:matej.cernohorsky05@gmail.com  
 

MUDr. Jiří Feix   FN Hradec Králové, chirurg.klinika mob: 777 103 531 

 Oblast působení  - cévní chirurgie   e-mail: jfeix@seznam.cz 
  

MUDr. Robert Frei  FN Praha Motol, CPM Chodov  mob: 602 394 484 
Oblast působení  - ortopedie     
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MUDr. Petr Fojtík   soukromá praxe Praha    tel: 266 753 525 
 Oblast působení   - tělovýchovné lékařství   e-mail: sportmedcz@volny.cz 
     - funkční zátěžová diagnostika  
     - konzultace, poradenství pro trenéra a sportovce 

     - rehabilitace 
  

MUDr. Vladislav Hospodár Rehabilitační klinika Malvazinky tel: 602 121 882 
 Oblast působení  - traumatologie, ortopedie  e-mail: vladislav@hospodar.eu  
  

 MUDr. Petr Krejčí st.  ÚVN Praha    tel: 973 203 139,-35,-38 
 Oblast působení  - tělovýchovné lékařství   e-mail: petr.krejci@uvn.cz 
     - funkční a zátěžová vyšetření 
               - oblast mikro traumat pohybového ústrojí 
     - konzultace podpůrných prostředků 
 

 MUDr. Petr Krejčí ml.   ÚVN Praha    mob: 777 562 524 
 Oblast působení  - traumatologie, ortopedie  e-mail: petr-krejci@post.cz 
  

MUDr. Ladislav Ouřada Chirurgie Domažlice   tel: 775 339 126, 776 636 211 
Oblast působení   - chirurgie    e-mail: ourada@centrum.cz 

 

Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. - Zemská porodnice Praha   tel: 224 915 067, -455 
 Oblast působení  - gynekologie     e-mail: parizek@porodnice.com 

     - porodnictví     
     - poradenství v oblasti antikoncepce pro sportovkyně  
  

MUDr. Barbora Pitáková MMN v Jilemnici    
 Oblast působení  - neurologie    e-mail: dok.jilemnice@quick.cz 
  

2.3. Psycholog spolupracující s ČAS pro rok 2017 

 PhDr. Zdeňka Sládečková soukromá praxe Praha   mob: 603 148 837 
     - sportovní psychologie   e-mail: sladeckova@klubdiana.cz 
 

2.4. Fyzioterapeuti a maséři spolupracující s ČAS pro rok 2017 

 Pavel Albrecht   ASC Dukla Praha    mob: 608 539 660 

         e-mail: p.albrecht@centrum.cz 

 PhDr. Vladimír Brejcha Praha 9, Kovanecká 2390  tel: 222 999 989  
          e-mail: vlada@brejcha.cz 

 Zdeněk Dobřický  Čáslav      mob: 728 299 114  
                e-mail: jas@jascentrum.cz 

 Tomáš Dřímal   Praha     mob: 777 103 799  

             e-mail: tomas.drimal@volny.cz 

 Mgr. Jakub Dudek  Dříteč     mob: 731 254 344 
          e-mail: jakub.dudek@seznam.cz 

 Bc. Jindřich Jarý  Praha     mob: 720 436 200 
         e-mail: jindrich.jary@yybalance.cz 

Bohumil Jukl   Polička     mob: 602 109 947  
     - alternativní léčebné postupy  e-mail: bylinarstvi@jukl.cz 
     - psychotronické působení 
     - bylinářství, kořenářství – zelená medicína 

 Mgr. Jiří Kmínek  ASC MO ČR Praha   mob: 739 659 994 

          e-mail: JiriKminek@seznam.cz 

 Petr Křížek   Ostrava, Stadion Vítkovice   mob: 603 889 101   
            e-mail: pietro.krizek@seznam.cz 

 Miloš Martinec   CS MV ČR Praha   mob: 724 294 773 
           e-mail: milos.martinec@seznam.cz 

 Bc. Zdeněk Ouzký  Semily     mob: 721 579 355 

          e-mail: zdenek.ouzky@email.cz 

 Jan Prokůpek   Brandýs n/L     mob: 605 288 553  

               e-mail: prokupek.jan@quick.cz 

Mgr. Ivana Shánková  Dříteč     mob: 605 180 972 
                       e- mail: isahankova@seznam.cz 
 

 DiS. Libor Vymětalík  Ostrava     mob: 732 838252 

          e-mail: aktéra.fyzio@seznam.cz 
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3. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ REPREZENTACE PRO ROK 2017 

 

3.1.  Prostředky na sportovní přípravu reprezentace: 
 

3.1.1.  Systém přidělování finančních prostředků z rozpočtu na přípravu reprezentace je v kompetenci 

 šéftrenéra ČAS a reprezentačních trenérů jednotlivých sekcí. Výše přidělených prostředků zohledňuje 

 výsledky a výkonnost daného atleta zařazeného v reprezentačních výběrech, ale také specifické potřeby a 

 jejich účelné využití především pro přípravu na vrcholné reprezentační akce. I nadále platí, že finanční 

 prostředky nejsou osobním vlastnictvím závodníka, na jehož přípravu jsou určeny, ale slouží ke 

 komplexnímu zajištění jeho přípravy ve spolupráci s realizačním týmem tj. trenérem, případně 

 sparingem, masérem, lékařem. 

 Čerpání finančních prostředků na přípravu závodníka je podmíněno: 

 – pro úhradu VT předložením návrhu osobním trenérem nebo s jeho souhlasem, následně šéftrenéra a 

 ekonomky ČAS 

 – při proplácení jiných výdajů se souhlasem osobního trenéra, následně šéftrenéra a ekonomky ČAS. 

 závodníci zařazení v ‚A‘ výběru reprezentace jsou zabezpečováni z prostředků na přípravu reprezentace 

a disponují osobním kontem, které se skládá ze dvou položek, a to částky přidělené na základě 

umístění na vrcholných akcích a částky přidělené dle předvedených výkonů v minulé sezóně (primárně 

dle klíče pro přidělení prostředků na přípravu); dále s možností finanční bonifikace (s výjimkou MS) po 

absolvování sledované soutěže; prostředky jsou určeny k účelovému čerpání na přípravu a výdaje s ní 

spojenými, včetně zabezpečení trenéra a členů realizačního týmu, především na dopravu, pobytové 

náklady a k úhradě regenerace na VT či lázeňských a rekondičních pobytech; s omezením je lze použít 

na úhradu služeb ve spojitosti se sportovní přípravou, nákupu sportovního materiálu (speciální obuvi, 

atletického náčiní) a doplňků stravy; 

 závodníci zařazení v reprezentačních výběrech seniorů, kategorie U23 (kteří nejsou zařazeni ve VSCM) 

a vybraní závodníci kategorie U20/U18, jsou zabezpečováni z prostředků na přípravu reprezentace, kdy 

tímto není podmíněna jejich základní finanční podpora; vybraní závodníci disponují osobním kontem 

s určitou základní úrovní podpory dle předvedených výkonů v minulé sezóně (primárně dle klíče pro 

přidělení prostředků na přípravu); dále s možností finanční bonifikace při nominaci či splnění 

výkonnostních kritérií pro vrcholné reprezentační akce, nebo po absolvování sledované soutěže, týkající 

se i závodníků bez základní podpory; prostředky jsou určeny k účelovému čerpání na přípravu a výdaje 

s ní spojenými, včetně zabezpečení trenéra a členů realizačního týmu, především na dopravu, 

pobytové náklady a k úhradě regenerace na VT či lázeňských a rekondičních pobytech; s omezením je 

lze použít na úhradu služeb ve spojitosti se sportovní přípravou, nákup sportovního materiálu (speciální 

obuvi, atletického náčiní) a doplňků stravy; 

 trenéři disponující osobními finančními prostředky (dle klauzule uvedené v „klíči pro přidělení 

prostředků na sportovní přípravu“) mohou tyto prostředky využít stejným způsobem jako závodníci, ať 

již pro potřebu svou, či podporu závodníků svých tréninkových skupin  

- prostředky mohou být využity atlety zařazenými v reprezentačních výběrech ČAS pro rok 2017, dále 

atlety registrovanými při ČAS, trenéry evidovanými při ČAS s aktivní trenérskou kvalifikací a členy 

realizačních týmů (spolupracujících s ČAS, nebo při dodání osvědčení o odbornosti v odvětví, v němž je 

závodníkovi/ům nápomocen); 
 

3.1.2. Klíč pro přidělení prostředků na sportovní přípravu v roce 2017 z rozpočtu reprezentace: 
 

Z rozpočtu reprezentace bude finančně podpořena příprava závodníků dle postavení jejich nejlepšího výkonu 

dosaženého v sezóně 2016 v Evropských tabulkách (zohledněno je místo v redukovaných tabulkách- 3 závodníci 

na stát/již se netýká českého závodníka/ a v neredukovaných tabulkách EA - základní částka na přípravu je pak 

„průsečíkem“ těchto pozic), a to následovně: 
 

 
Základní částka na přípravu 

 
 
 

 
 

SPRINTY/BĚHY- pozice v reduk. evropských tbl. 
 

SPRINTY/BĚHY- pozice v evropských tbl. 
 1.-10. 100.000,- 1.-15. 100.000,- 

11.-20. 80.000,- 16.-30. 80.000,- 

21.-30. 60.000,- 31.-50. 60.000,- 

31.-40. 40.000,- 51.-80. 40.000,- 

41.-60. 25.000,- 81.-160. 25.000,- 

61.-80. 15.000,- 161.-200. 15.000,- 



 
 

 

Závodníci zařazení v „A“ výběru dle kritérií pro rok 2017mají přiděleny nadstavbové prostředky.  

Paušální prostředky ve výši 30.000,- pro podporu přípravy získává i trenér, který závodníka/y přivedl k umístění či 

výkonu, na jejichž základě je dle kritérií pro danou sezónu závodník zařazen do „A“ výběru. 

Běžci do vrchu dle návrhu TR ČAS a reprezentačního trenéra pro tuto disciplínu. 
 

Přihlédnuto bude také na kvalitu výkonu, který závodník předvedl v roce 2016, potažmo „reprezentační vyhlídky 

závodníka“ pro rok 2017.  

Zohledněna bude též podpora věkové kategorie U23, U20 a U18 (týká se závodníků s možností startu na ME U23 a 

ME U20 v roce 2017 - s výkonem lepším či blízkým entry standardu pro ME U23 a ME U20 z roku 2016 a dle 

tabulkových postavení závodníka v roce 2016 v žebříčcích disciplín a závodníků s možností startu na těchto 

akcích). 
 

Další prostředky na přípravu si závodník „vyzávodí“, respektive mu budou přičteny částky/bonifikace* za 

splněné limity/nominace a umístění na seniorských/juniorských/dorostencekých reprezentačních akcích, a to 

následovně: 

SPLNĚNÉ LIMITY/NOMINAČNÍ KRITÉRIA A NOMINACE 

MS 2017 -       splněný limit A ČAS/ +30.000,- 

       splněný limit B ČAS/ +15.000,- 

       nominovaní členové štafet/ +15.000,- 

MS v přespolním běhu     splněná nominační kritéria/ +30.000,- 

HME -       splněný limit ČAS/ +10.000,- 

       nominovaní členové štafet/ +5.000,- 

EP v chůzi -      splněný limit ČAS senioři/ +10.000,- 

       splněný limit ČAS U23 a U20/ +5.000,- 

ME U23, ME U20      splněný limit ČAS/ +5.000,- 

       nominovaní členové štafet/ +3.000,- 

ME reprezentačních týmů     nominace/ +10.000,- 

ME vícebojařských týmů     nominace/ +10.000,- 

ME a MS v běhu do vrchu     nominace senioři/ +5.000,- 

       nominace junioři/ +3.000,- 

ME v krosu       nominace senioři a U23/ +5.000,- 

       nominace junioři/ +3.000,- 

*Bonifikace za splněné limity a nominace se netýkají atletů zařazených v „A“ výběru (s výjimkou MS)  
 

UMÍSTĚNÍ NA REPREZENTAČNÍCH AKCÍCH 

MS, MS v přespolním běhu a v běhu do vrchu –  do 3. místa / +80.000,- 

(senioři)      do 8. místa / +50.000,- 

                 do 12. místa / +25.000,- 

       do 16. místa / +15.000,- 

ME v přespolním běhu a v běhu do vrchu -  do 3. místa / +50.000,- 

(senioři)      do 8. místa / +30.000,- 

                 do 12. místa / +15.000,-  

HME        do 3. místa / +40.000,-    

       do 8. místa / +20.000,- 

ME U23, ME U20, MS U18, ME v krosu U23 a U20,  

ME a MS v běhu do vrchu U20–    do 3. místa / +20.000,- 

SPRINTY(110H-M)/BĚHY(5000-M+Ž;3000SC-M+Ž; 
1/2marat-Ž;maratón-M+Ž)/SKOKY/VRHY(SP-M;DT-M; 
HT-M;JT-M) - pozice v reduk. evropských tbl. 

 

SPRINTY(110H-M)/BĚHY(5000-M+Ž; 
3000SC-M+Ž;1/2marat-Ž;maratón-M+Ž)/ 
SKOKY/VRHY(SP-M;DT-M;HT-M;JT-M)- 
pozice v evropských tbl. 

 1.-10. 100.000,- 1.-15. 100.000,- 

11.-15. 80.000,- 16.-25. 80.000,- 

16.-25. 60.000,- 26.-35. 60.000,- 

26.-35. 40.000,- 36.-60. 40.000,- 

36.-45. 25.000,- 61.-90. 25.000,- 

46.-60. 15.000,- 91.-120. 15.000,- 

BĚHY(1/2marat-M)/SKOKY(PV-Ž)/VRHY(SP-Ž;DT-Ž; 

HT-Ž;JT-Ž)/ VÍCEBOJE/ CHŮZE - pozice 

v redukovaných evropských tabulkách 

 

BĚHY(1/2marat-M)/SKOKY(PV-Ž)/ VRHY 

(SP-Ž; DT-Ž;HT-Ž;JT-Ž)/ VÍCEBOJE/ 

CHŮZE - pozice v evropských tabulkách 

 1.-10. 100.000,- 1.-10. 100.000,- 

11.-15. 80.000,- 11.-20. 80.000,- 

16.-25. 60.000,- 21.-30. 60.000,- 

26.-35. 40.000,- 31.-40. 40.000,- 

36.-45. 25.000,- 41.-50. 25.000,- 

46.-60. 15.000,- 51.-85. 15.000,- 



       do 8. místa / +10.000,- 

*u termínově pozdních akcí bude zohledněno pro další sezónu 
 

V celkovém úhrnu mimo „A“ výběr může být příprava závodníka v součtu podpořena maximálně 

částkou 150.000,-  

(do konce letní sezóny před přerozdělením rezervy na podzimní přípravu pro sezónou 2018) 

3.1.3. Prováděcí pokyny k využití přidělených finančních prostředků na sportovní přípravu roce 2017 
 
Veškerou korespondenci a žádosti posílejte na sekretariát ČAS: 

- Adresa: Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6, Česká republika 

- e-mail: mrenzova@atletika.cz ; tdvorak@atletika.cz; recepce@atletika.cz 
 
Způsob úhrady nákladů z prostředků na sportovní přípravu reprezentace: 
 

Výcvikové tábory (VT), lázeňské a rekondiční pobyty v tuzemsku a v zahraničí: 

 prostředky jsou určeny pro sportovní přípravu závodníků a jejich osobních trenérů (po projednání 

s šéftrenérem je možný i sparing, masér, lékař); 

 návrh na výcvikový tábor (formulář ke stažení na www.atletika.cz) je nutno předložit na sekretariát ČAS 

vyplněný se všemi náležitostmi minimálně 14 dnů před zahájením VT nebo potřebnou úhradou; 

 VT v zahraničí budou hrazeny na základě předloženého návrhu na VT. Doprava na základě předem 

vystavené objednávky dopravci a jím vystavené faktury, při osobní dopravě bude cestovné propláceno na 

základě předloženého cestovního příkazu. Pobytové náklady, stravné a ostatní náklady (pronájmy, 

regenerace, pronájmy aut atd.) budou hrazeny v hotovosti (s následným dodáním dokladu o úhradě) nebo 

bankovním převodem na základě předloženého návrhu na VT; 

 VT v tuzemsku (pobytové náklady), regenerace, rehabilitace, vstupy, pronájmy a jiné služby budou hrazeny 

pouze na základě předem vystavené objednávky dodavateli a jím vystavené faktury. Objednávku vystaví 

ČAS na základě požadavku osobního trenéra (-rky) nebo reprezentanta (-tky) po projednání s šéftrenérem;  

 faktury nebo příjmový doklad musí obsahovat specifikaci/rozpis dodávané služby (doprava, ubytování, 

strava, regenerace, pronájmy, atp.), jména účastníků VT, termín a místo konání nebo období využití služby; 

 zprávu z výcvikového tábora s vyúčtováním (formulář ke stažení na www.atletika.cz) předložit maximálně do 

14 dnů po ukončení VT na sekretariát ČAS 

 

Regenerace, rehabilitace, vstupy, pronájmy a jiné služby (slučitelné s atletickou přípravou) 
 objem plateb by neměl přesáhnout      -výběr „A“ - 35% z celkové částky přidělené na přípravu 

          -výběr sen., U23, U20, U18 - 20% z částky přidělené na přípravu; 
 náklady budou hrazeny pouze na základě předem vystavené objednávky dodavateli a jím vystavené 

faktury. Objednávku vystaví ČAS na základě požadavku osobního trenéra (-rky) nebo reprezentanta (-tky) po 

projednání s šéftrenérem, s uvedenou specifikací využívaných služeb (tzn. název poskytovatele, druh služby); 
 faktura musí obsahovat specifikaci dodávané/využívané služby, počet návštěv, termín nebo období využití 

služby, cenu za jednotku apod.; 
 na základě předloženého dokladu o zaplacení budou po předchozí dohodě propláceny pouze zdravotní 

prohlídky a speciální lékařská vyšetření  
 

Podpůrné prostředky, doplňky stravy  
 objem plateb by neměl přesáhnout     -výběr „A“ - 25% z celkové částky přidělené na přípravu 

                             -výběr sen., U23, U20, U18 - 20% z částky přidělené na přípravu  

 budou uhrazeny pouze výrobky neobsahující zakázané látky 
 podpůrné prostředky a doplňky stravy budou uhrazeny pouze na základě předem vystavené objednávky 

dodavateli a jím vystavené faktury. Objednávku vystaví ČAS na základě požadavku osobního trenéra (-rky) 
nebo reprezentanta (-tky) po projednání s šéftrenérem, dle dodaného formuláře s uvedením specifikace zboží 
(tzn. název zboží), počtu kusů, ceny za jednotku apod. (formulář ke stažení na www.atletika.cz) 

 

Materiální vybavení 
 objem plateb by neměl přesáhnout     -výběr „A“ - 25% z celkové částky přidělené na přípravu 

          -výběr sen., U23, U20, U18 - 20% z částky přidělené na přípravu 
 náklady na materiální vybavení budou hrazeny pouze na základě předem vystavené objednávky dodavateli 

a jím vystavené faktury. Objednávku vystaví ČAS na základě požadavku osobního trenéra (-rky) nebo 
reprezentanta (-tky) po projednání s šéftrenérem, dle dodaného formuláře s uvedením specifikace zboží 

(název produktu, počet kusů, u sportovní obuvi značka, typ/číslo výrobku a velikost), počtu kusů, ceny za kus 
apod.; 

 -běžecká, speciální obuv a další vybrané sportovní vybavení 
 z prostředků na přípravu lze uhradit do tří (3) párů běžecké obuvi (maratónky), do tří (3) párů speciální 
 atletické obuvi (tretry, běžecká závodní obuv) a vybrané sportovní vybavení 
 -atletické a tréninkové náčiní, přístrojové vybavení 

 z prostředků na přípravu lze uhradit atletický sportovní materiál – vrhačské náčiní, skokanské tyče, další 
 materiál a vybavení využitelné při atletické přípravě, s cenovým omezením do maximální možné výše pro 
 neinvestiční náklady  
 

Poznámky: 

 všechny daňové doklady musí být předloženy v originále a musí obsahovat razítko, datum a podpis; 
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 veškeré doklady musí být předloženy k vyúčtování nejpozději do 2 měsíců od data pořízení či 
uskutečnění výcvikového tábora; 

 čerpání finančních prostředků na sportovní přípravu musí být na prvním místě projednáno a odsouhlaseno 
osobním trenérem, dále šéftrenérem ČAS; 

 prostředky na přípravu pro rok 2017 je možné čerpat pouze v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, 

doklady k vyúčtování je bezpodmínečně nutné předložit nejpozději do 31. 10. 2017, 

včetně návrhů na VT konaných po tomto termínu a do konce roku 2017,  

v případě nedodání výše zmíněného do tohoto data již nebude možno přidělené prostředky na přípravu pro 
rok 2017 čerpat 

 finanční prostředky nelze převádět do následujícího roku; 

 částky přidělené na sportovní přípravu budou osobním trenérům, případně dotčeným atletům oznámeny na 
začátku roku 2017.  
 

 

3.1.3 Prostředky přidělené na sportovní přípravu bude možno čerpat již od začátku roku 2017. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o prostředky určené na přípravu pro danou sezónu a dané reprezentační akce, je nutno čerpat 
prostředky minimálně do výše 70% přidělené základní částky (výběr „A“ minimálně do výše 50%), a to do 

uzávěrky nominace na vrcholnou akci sezóny dle zařazení závodníka v reprezentačním výběru a věkové kategorie 
(nominovaní atleti na vrcholné akce pak do data začátku reprezentační akce). 
Pro čerpání prostředků po konci hlavní sezóny vzhledem k účetní uzávěrce je nutné podat návrhy na VT a 
vyúčtovat další čerpání prostředků do 31. října 2017. 
 

3.1.4 Zabezpečení společných výcvikových táborů seniorské a juniorské reprezentace a kempů mládeže (je 

nutno striktně dodržovat věkové hranice).  
VT jsou hrazeny z prostředků zúčastněných závodníků a jednotlivých sekcí.  
Na náklady ČAS je možno nárokovat zdravotní zabezpečení v rozsahu dle možností rozpočtu reprezentace. 
 

 

3.2.  Materiální vybavení reprezentace 
 

 nákup atletického nářadí a náčiní pro reprezentaci (mimo závodníků zařazených v RSC) 
 nákup dresů, teplákových souprav a dalšího materiálu k zabezpečení hlavních reprezentačních akcí a 

mezistátních utkání pro kategorii do 22, 19, 17 a 15 let  

 přístrojové vybavení pro zdravotní zabezpečení reprezentace 
 
3.3.  Zdravotní zabezpečení 

 lékařské a fyzio/masérské zabezpečení reprezentačních akcí 
 lékařské a fyzio/masérské zabezpečení společných zahraničních VT organizovaných na náklady ČAS 
 biochemická a biomechanická vyšetření / měření 
 úhrada lékařských vyšetření reprezentace 
 nákup léků a masážních prostředků k zabezpečení reprezentačních akcí a společných zahraničních výcvikových 

táborů organizovaných na náklady ČAS 
 

3.4.  Ostatní náklady 

 zahraniční semináře trenérů 
 kongres sportovní medicíny 
 aktiv trenérů/jednání sekcí ke zhodnocení sezóny 2017 a koncepci soutěží a přípravy reprezentace pro rok 

2018 
 jednání TR ČAS 

 OON vedoucích sekcí /senioři + mládež/, lékařů, fyzioterapeutů, masérů 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3.5. Odměny za umístění na oficiálních soutěžích (IAAF, EA, WMRA) a mimořádné výkony v roce 2017 
 

 Zdrojem částek uvedených v USD je IAAF, zdrojem částek uvedených v Kč je ČAS. 

 Odměny budou vypláceny na účet závodníka (trenéra a členů realizačního týmu) bankovním převodem po 

skončení závodního období. Rozdělení odměny pro trenéra a členy realizačního týmu je plně v kompetenci 

osobního trenéra daného závodníka. 

 Odměny vypsané ve štafetách platí pro všechny členy štafety včetně náhradníků. Náhradník však bude do 

odměn zahrnut jen tehdy, pokud zasáhl do soutěže (obdobně budou odměněni trenéři a členové realizačního 

týmu). 

 Odměny vypsané v družstvech platí pro všechny nominované členy družstva, kteří svůj závod dokončili. 

Diferenciaci rozdělení odměny mezi členy družstva provede příslušný reprezentační trenér dle návrhu 

vedoucího dané výpravy (obdobně budou odměněni trenéři a členové realizačního týmu) 

 Odměny budou osobním trenérům vyplaceny jen v případě, že jsou trenéry atletiky evidovanými při ČAS 

 Odměny členům realizačního týmu závodníka budou vyplaceny jen při dodání osvědčení o odbornosti 

v odvětví, v němž je závodníkovi nápomocen  

 Odměny budou vyplaceny jen v případě dodržení ‚Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České 

republice‘ a ‚Světového antidopingového kodexu‘. 

 
1) IAAF Mistrovství světa  

Umístění Závodníci Štafety Trenér 

(realizační tým) 

Štafety-trenéři 

(realizační tým) 

1. místo 60.000 USD 80.000 USD 200.000 Kč 250.000 Kč 

2. místo 30.000 USD 40.000 USD 100.000 Kč 125.000 Kč 

3. místo 20.000 USD 20.000 USD 70.000 Kč 85.000 Kč 

4. místo 15.000 USD 16.000 USD 50.000 Kč 65.000 Kč 

5. místo 10.000 USD 12.000 USD 35.000 Kč 50.000 Kč 

6. místo 6.000 USD 8.000 USD 30.000 Kč 40.000 Kč 

7. místo 5.000 USD 6.000 USD 25.000 Kč 30.000 Kč 

8. místo 4.000 USD 4.000 USD 20.000 Kč 20.000 Kč 
 

2) EA Halové mistrovství Evropy   

Umístění Závodníci Štafety Trenér 
(realizační tým) 

Štafety-trenéři  
(realizační tým) 

1. místo 200.000 Kč 200.000 Kč 70.000 Kč 70.000 Kč 

2. místo 120.000 Kč 140.000 Kč 40.000 Kč 40.000 Kč 

3. místo 80.000 Kč 100.000 Kč 30.000 Kč 30.000 Kč 

4. místo 60.000 Kč 70.000 Kč 20.000 Kč 20.000 Kč 

5. místo 40.000 Kč 50.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč 

6. místo 30.000 Kč 40.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč 

7. místo 20.000 Kč  7.000 Kč  

8. místo 15.000 Kč  5.000 Kč  
 

 

3) IAAF MS v přespolním běhu 

Umístění 
 

Závodníci Družstva Trenér 
(realizační tým) 

Družstva-trenéři 
(realizační tým) 

1. místo 30.000 USD 20.000 USD 100.000 Kč 100.000 Kč 

2. místo 15.000 USD 16.000 USD 70.000 Kč 70.000 Kč 

3. místo 10.000 USD 12.000 USD 50.000 Kč 50.000 Kč 

4. místo 7.000 USD 10.500 USD 35.000 Kč 35.000 Kč 

5. místo 5.000 USD 8.000 USD 30.000 Kč 30.000 Kč 

6. místo 3.000 USD 4.000 USD 25.000 Kč 25.000 Kč 

7. místo 50.000 Kč 50.000 Kč 20.000 Kč 20.000 Kč 

8. místo 30.000 Kč 30.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč 
 

 

4) IAAF MS ve štafetách 

Umístění Štafety Štafety-trenéři (realizační tým) 

1. místo 50.000 USD 100.000 Kč 

2. místo 30.000 USD 70.000 Kč 

3. místo 20.000 USD 50.000 Kč 

4. místo 12.000 USD 35.000 Kč 

5. místo 10.000 USD 30.000 Kč 

6. místo 8.000 USD 25.000 Kč 

7. místo 6.000 USD 20.000 Kč 

8. místo 4.000 USD 15.000 Kč 
 

 

 



5) EA -ME v přespolním běhu 

Umístění Závodníci-jednotlivci Družstva* Trenéři-jednotlivci Trenéři-družstva* 

1. místo 200.000 Kč 200.000 Kč 70.000 Kč 70.000 Kč 

2. místo 120.000 Kč 140.000 Kč 40.000 Kč 40.000 Kč 

3. místo 80.000 Kč 100.000 Kč 30.000 Kč 30.000 Kč 

4. místo 60.000 Kč 70.000 Kč 20.000 Kč 20.000 Kč 

5. místo 40.000 Kč 50.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč 

6. místo 30.000 Kč 40.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč 

7. místo 20.000 Kč 30.000 Kč 7.000 Kč 7.000 Kč 

8. místo 15.000 Kč 20.000 Kč 5.000 Kč 5.000 Kč 
* Odměna za umístění družstva bude závodníkům a trenérů vyplacena jen v případě, že se družstvo umístí v první polovině výsledkové listiny 
 

6) IAAF MS v krosu U20; EA - ME U23 a U20, ME v přespolním běhu U23 a U20 
Umístění Závodníci Štafety, družstva * Trenéři  Štafety, družstva-

trenéři* 

1. místo 50.000 Kč 60.000 Kč 15.000 Kč 20.000 Kč 

2. místo 30.000 Kč 50.000 Kč 10.000 Kč 15.000 Kč 

3. místo 20.000 Kč 40.000 Kč 8.000 Kč 10.000 Kč 

4. místo 15.000 Kč 30.000 Kč 6.000 Kč 8.000 Kč 

5. místo 10.000 Kč 20.000 Kč 4.000 Kč 6.000 Kč 

6. místo 8.000 Kč 15.000 Kč 3.000 Kč 4.000 Kč 

7. místo 6.000 Kč 10.000 Kč 2.000 Kč 3.000 Kč 

8. místo 4.000 Kč 6.000 Kč 1.000 Kč 2.000 Kč 
* Odměna za umístění štafety/družstva bude závodníkům a trenérů vyplacena jen v případě, že se štafeta/družstvo umístí v první polovině 
výsledkové listiny 
 

7) IAAF -MS U18 
Umístění Závodníci Štafety  Trenéři Štafety-trenéři 

1. místo 30.000 Kč 40.000 Kč 10.000 Kč 15.000 Kč 

2. místo 20.000 Kč 30.000 Kč 8.000 Kč 10.000 Kč 

3. místo 15.000 Kč 20.000 Kč 6.000 Kč 8.000 Kč 

4. místo 10.000 Kč 15.000 Kč 5.000 Kč 5.000 Kč 

5. místo 8.000 Kč 12.000 Kč 4.000 Kč 4.000 Kč 

6. místo 6.000 Kč 10.000 Kč 3.000 Kč 3.000 Kč 

7. místo 4.000 Kč  2.000 Kč  

8. místo 2.000 Kč  1.000 Kč  
 

8) WMRA/IAAF - MS v běhu do vrchu 
Umístění Závodníci-jednotlivci Družstva* Trenéři-jednotlivci Trenéři-družstva* 

1. místo 100.000 Kč 100.000 Kč 35.000 Kč 40.000 Kč 

2. místo 60.000 Kč 80.000 Kč 25.000 Kč 30.000 Kč 

3. místo 40.000 Kč 60.000 Kč 15.000 Kč 20.000 Kč 

4. místo 30.000 Kč 50.000 Kč 10.000 Kč 15.000 Kč 

5. místo 25.000 Kč 40.000 Kč 8.000 Kč 12.000 Kč 

6. místo 20.000 Kč 30.000 Kč 6.000 Kč 10.000 Kč 

7. místo 15.000 Kč 20.000 Kč 5.000 Kč 8.000 Kč 

8. místo 10.000 Kč 10.000 Kč 3.000 Kč 5.000 Kč 
* Odměna za umístění družstva bude závodníkům a trenérů vyplacena jen v případě, že se družstvo umístí v první polovině výsledkové listiny 
 

     WMRA/IAAF - MS v běhu do vrchu U20 
Umístění Závodníci-jednotlivci Družstva* Trenéři-jednotlivci Trenéři-družstva* 

1. místo 40.000 Kč 40.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč 

2. místo 25.000 Kč 30.000 Kč 10.000 Kč 12.000 Kč 

3. místo 15.000 Kč 20.000 Kč 8.000 Kč 10.000 Kč 

4. místo 10.000 Kč 15.000 Kč 6.000 Kč 8.000 Kč 

5. místo 7.500 Kč 12.000 Kč 4.000 Kč 6.000 Kč 

6. místo 5.000 Kč 10.000 Kč 3.000 Kč 4.000 Kč 

7. místo 4.000 Kč 6.000 Kč 2.000 Kč 3.000 Kč 

8. místo 3.000 Kč 4.000 Kč 1.000 Kč 2.000 Kč 
* Odměna za umístění družstva bude závodníkům a trenérů vyplacena jen v případě, že se družstvo umístí v první polovině výsledkové listiny 
 

9) EA - ME v běhu do vrchu 

Umístění Závodníci-jednotlivci Družstva* Trenéři-jednotlivci Trenéři-družstva* 

1. místo 50.000 Kč 50.000 Kč 17.500 Kč 20.000 Kč 

2. místo 30.000 Kč 40.000 Kč 12.500 Kč 15.000 Kč 

3. místo 20.000 Kč 30.000 Kč 8.000 Kč 10.000 Kč 

4. místo 15.000 Kč 25.000 Kč 6.000 Kč 7.500 Kč 

5. místo 12.500 Kč 20.000 Kč 4.000 Kč 6.000 Kč 

6. místo 10.000 Kč 15.000 Kč 3.000 Kč 5.000 Kč 

7. místo 7.500 Kč 10.000 Kč 2.500 Kč 4.000 Kč 

8. místo 5.000 Kč 7.500 Kč 2.000 Kč 3.000 Kč 
* Odměna za umístění družstva bude závodníkům a trenérů vyplacena jen v případě, že se družstvo umístí v první polovině výsledkové listiny 



     EA – ME v běhu do vrchu U20 
Umístění Závodníci-jednotlivci Družstva* Trenéři-jednotlivci Trenéři-družstva* 

1. místo 20.000 Kč 20.000 Kč 7.500 Kč 7.500 Kč 

2. místo 15.000 Kč 15.000 Kč 5.000 Kč 6.000 Kč 

3. místo 10.000 Kč 12.500 Kč 4.000 Kč 4.500 Kč 

4. místo 6.000 Kč 10.000 Kč 3.000 Kč 3.750 Kč 

5. místo 5.000 Kč 7.500 Kč 2.000 Kč 2.500 Kč 

6. místo 4.000 Kč 6.000 Kč 1.500 Kč 1.500 Kč 

7. místo 3.000 Kč  1.000 Kč  

8. místo 2.000 Kč  750 Kč  
* Odměna za umístění družstva bude závodníkům a trenérů vyplacena jen v případě, že se družstvo umístí v první polovině výsledkové listiny 
 

 

10) ME družstev – Superliga 
Odměna závodníka za jeho vystoupení v Superlize ME družstev je následující: 
-odměna za umístění závodníka v individuální disciplíně, umístěného na 1. až 11. místě, bude vyplacena formou 
„bodného“, a to 1.500 kč/bod 

-závodníkům umístěným na 1. až 6. místě bude odměna navýšena o bonus –   1. místo – 20.000 Kč 
           2. místo – 15.000 Kč 
           3. místo – 10.000 Kč 
           4. místo – 7.500 Kč 
           5. místo – 5.000 Kč 
           6. místo – 2.500 Kč 

-odměny pro štafety budou vyplaceny jen v případě umístění na 1. až 6. místě, a to dle „bodného“, které se 
rozdělí mezi členy štafety, navýšeného o bonus pro každého člena štafety -   1. místo – 10.000 Kč 
           2. místo – 6.000 Kč 
           3. místo – 4.000 Kč 
           4. místo – 3.000 Kč 
           5. místo – 2.000 Kč 
           6. místo – 1.000 Kč 

Odměna bude vyplacena v celkové výši převodem na účet závodníka(ů) při setrvání v Superlize ME družstev. 
V případě výsledku družstva vedoucímu k sestupu do I. ligy ME družstev, bude částka krácena o 25% a 
vyplacena jen závodníkům umístěným na 1. až 6. místě (včetně štafet). 
 

 

11) EP v chůzi a na 10.000m 

Umístění Závodníci Družstva* 

1. místo 40.000 Kč 60.000 Kč 

2. místo 30.000 Kč 50.000 Kč 

3. místo 20.000 Kč 40.000 Kč 

4. místo 12.000 Kč 30.000 Kč 

5. místo 10.000 Kč 20.000 Kč 

6. místo 8.000 Kč 15.000 Kč 

7. místo 6.000 Kč  

8. místo 4.000 Kč  
* Odměna za umístění družstva bude závodníkům a trenérů vyplacena jen v případě, že se družstvo umístí v první polovině výsledkové listiny 
 

 

12) EP ve vícebojích – I. liga 

Umístění Závodníci-jednotlivci* Družstvo 

1. místo 40.000 Kč 60.000 Kč 

2. místo 30.000 Kč 30.000 Kč 

3. místo 20.000 Kč  

4. místo 15.000 Kč  

5. místo 10.000 Kč  

6. místo 8.000 Kč  

7. místo 6.000 Kč  

8. místo 4.000 Kč  
*Odměna bude vyplacena převodem na účet závodníka při postupu družstva do Superligy EP ve vícebojích. V případě setrvání v I. lize bude částka 

krácena o 50%. 
 
 

13) Trenér objevitel / s podílem na vývoji sportovní kariéry závodníka 
Umístění Seniorské soutěže Soutěže kategorie U23 a U20  

Do 3.místa 10.000,- Kč 4.000,- Kč 

Do 8.místa 5.000,- Kč 2.000,- Kč 

Tato odměna náleží trenérovi, kterého označí reprezentant umístěný na vrcholných mezinárodních 
soutěžích (MS, HME, MS v přespolním běhu, ME v přespolním běhu, ME U23, ME U20, MS a ME v běhu do vrchu 
seniorů) a není jeho současným trenérem. 
 

 
 
 



14) Odměny za mimořádné výkony 
Odměny za rekordní výkony ve vedených disciplínách seniorské kategorie budou vyplaceny po skončení závodního 
období a po schválení Předsednictvem ČAS. 

 

Překonání SVĚTOVÉHO REKORDU 100.000Kč 
Překonání EVROPSKÉHO REKORDU   50.000Kč 

Překonání NÁRODNÍHO REKORDU   10.000Kč 
 

Odměna za překonání rekordu v disciplíně bude vyplacena jen jednou ročně (v případě vícenásobného překonání).  
Jednotlivé odměny nelze kumulovat. 


