
ROZPISY CHODECKÝCH ZÁVODŮ 
 
Základní údaje o chodeckých závodech zařazených do jednotlivých kol extraligy mužů a žen,  
I. a II. ligy mužů. 
 

10 km pro 1. kolo extraligy mužů a žen 
10 km pro 1. kolo I. ligy mužů 
10 km pro 1. kolo II. ligy mužů 

Pátek 30. března 2018 - Olomouc 
 
Pořadatel 

Atletický klub Olomouc z.s. 
 
Start závodu 

Start závodu je v 11.30 hodin, závodní kancelář je otevřena od 08.30 hodin v hudebním pavilonu. 
 
Informace 

Mgr. Miroslav Hrabal, tel. 605134781, e-mail: info@atletikaolomouc.cz. 
 

* * * * * 
 

10 km pro 2. kolo I. ligy mužů 
10 km pro 2. kolo II. ligy mužů 

Sobota 14. dubna 2018 - Milovice 
 
Pořadatel 

Sportovní chůze Praha, z. s., ve spolupráci s Městským úřadem Milovice. 
 
Start závodu 

Start závodu je v 14.00 hodin, závodní kancelář je otevřena od 12.00 v restauraci u startu. 
 
Informace 

Tomáš Kratochvíl, tel. 724849825, e-mail: schp@seznam.cz 
 

* * * * * 
 

10 km pro 3. kolo I. ligy mužů, skupina C 
10 km pro 3. kolo II. ligy mužů, skupina A, B, D, E 

Sobota 26. května 2018 - Praha 
 
Pořadatel 

Sportovní chůze Praha, z. s., ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 11. 
 
Start závodu 

Start závodu je v 15.00 hodin, závodní kancelář je otevřena od 13.30 hodin v Základní škole,  
Mikulova. 
 
Informace 

Dr. Zdeněk Simon, tel. 608851688, e-mail: zsimon@centrum.cz. 
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10 km pro 3. kolo I. ligy mužů, skupina A, B 
10 km pro 3. kolo II. ligy mužů, skupina C 

Neděle 10. června 2018 - Zeleneč 
 
Pořadatel 

AC Praha 1890. 
 
Start závodu 

Start závodu je v 10.15 hodin, závodní kancelář je otevřena od 08.00 hodin na fotbalovém hřišti. 
 
Informace 

František Zouhar, tel. 733671820, e-mail: acp1890@seznam.cz. 
 

* * * * * 
 

5000 m pro 2. kolo extraligy mužů a žen 

Sobota 30. června 2018 - Ostrava 
 
Pořadatel 

SSK Vítkovice. 
 
Start závodu 

Závod proběhne v rámci 2. kola extraligy mužů a žen. 
 

* * * * * 
 

10000 m pro 4. kolo I. ligy mužů, skupina A, B 
10000 m pro 4. kolo II. ligy mužů, skupina A, B, C 

Sobota 14. července 2018 - Nové Město nad Metují 
 
Pořadatel 

SK Nové Město nad Metují. 
 
Start závodu 

Start závodu je v 18.00 hodin, závodní kancelář je otevřena od 16.00 hodin v areálu SK Nové Město 
nad Metují. 
 
Informace 

SK Nové Město nad Metují, internet: http://www.sportklub.cz, nebo Mgr. David Šnajdr,  
tel. 724080831, e-mail: snajdrcpv@volny.cz. 
 

* * * * * 
 

10 km pro 4. kolo I. ligy mužů, skupina C 
10 km pro 4. kolo II. ligy mužů, skupina D, E 

Sobota 4. srpna 2018 - Přerov 
 
Pořadatel 

TJ SPARTAK PŘEROV, spolek. 
 
Start závodu 

Start závodu je v 09.30 hodin, závodní kancelář je otevřena od 07.30 hodin v loděnici TJ SPARTAK 
PŘEROV, spolek. 

mailto:acp1890@seznam.cz
http://www.sportklub.cz/
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Informace 

TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, tel. 723286449, e-mail: spartak.prerov@volny.cz, nebo Ing. Miloš 
Přidal, tel. 732339751, e-mail: pridalmilos@seznam.cz. 
 
Upozorňujeme, že do hodnocení jednotlivých kol soutěží extraligy, I. a II. ligy jsou zahrnuti pouze  
závodníci, kteří byli přihlášeni nejpozději den před konáním závodů do 24.00 hodin na webové stránce 
ČAS (http://www.atletika.cz), přičemž v poznámce musí být jasně uvedeno, pro které soutěžní kolo  
je závodník vysílán. Podaná přihláška se považuje již za start závodníka se všemi důsledky podle 
soutěžního řádu družstev, i když závodník na start závodu ve skutečnosti vůbec nenastoupí nebo závod 
nedokončí. 
 
Řídícím pracovníkem chodecké části soutěží družstev je: 

– Petr Kratochvíl, Písnická 766, 142 00 Praha 4. 

Telefon : 603496452 
E-mail : schp@seznam.cz 

mailto:spartak.prerov@volny.c
mailto:pridalmilos@seznam.cz
http://www.atletika.cz/

