
 

 

 

 

   V Praze dne 2. července 2018 

 

 

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 mezistátní utkání U23 (CZE-HUN-SLO-POL),  
které se koná 8. 7. 2018 v polském Krakowě. 

 
Vedoucí výpravy: Tomáš Dvořák, tel. 602 594 888 

Technický vedoucí : Andrea Abrhamová 

  

Odjezd :  v sobotu 7. 7. 2018. Výprava cestuje 2 autobusy z Prahy s odjezdem v 9.30 hodin se zastávkami 

v Hradci Králové, v Brně a v Ostavě.  

 

Sraz : v sobotu 7. 7.  ≠ Praha : 9.00 hodin u sídla Českého atletického svazu, Diskařská 2431/4, Praha 6.  

≠ Hradec Králové : 11.00 u koupaliště Flošna, Malšovická 779/2, 500 09 Hradec Králové 

≠ Brno : 12.00 u Janáčkova Divadla, ulice Rooseveltova, Brno, okres Brno-město 

≠Ostrava : 13.30 na parkovišti před Městským stadionem SSK Vítkovice, Závodní 86, 703 00 

 

Návrat v neděli 8. 7.  v pozdních nočních hodinách. Ze stadionu odjede výprava po slavnostním vyhlášení. 

 

Spolu s potvrzením přijetí nominačního dopisu, prosím uveďte, kde budete nastupovat. 

 

Vybavení: závodníci startují v reprezentačních dresech a vybavení NIKE s potiskem partnera ČAS. Členové 

výpravy, kteří mají vybavení z let 2016 a 2017 (ne letošní!!)  si ho vezmou s sebou. Vzhledem 

k omezeným možnostem vybavení budou na místě v Krakowě vybaveni pouze ti, kteří ještě 

vybaveni nebyli (dres, tepláková souprava).  

Adresa stadionu: Stadion Lekkoatletyczny im. Emila Dudzińskiego Akademii Wychowania Fizycznego 

AWF Stadium – 45 Jana Pawła II Avenue, Kraków / POL 

Doprava: cestovné bude proplaceno závodníkům a členům realizačního týmu z místa trvalého bydliště do místa 

srazu dle Směrnice ČAS o cestovních náhradách 1/2018, část II., čl. 6. Při použití autobusové nebo 

vlakové dopravy bude jízdné uhrazeno v prokázané výši (dle předložených jízdenek). Při použití 



 

 

osobního motorového vozidla bude náhrada vyplacena podle počtu kilometrů dle ceníku jízdného ČD 

ve výši obyčejného jízdného 2. třída. 

 

Časový pořad: a další informace v příloze 

Ubytování:  AWF Dormitory, cca 150m od stadionu. 

Stravování:  V jídelně SWF Dormitory 

Pojištění:  Zajišťuje a hradí ČAS 

S sebou:   pas nebo občanský průkaz!  

Rozcvičení:   Je možno po příjezdu na stadion od 16:00 do 19.00 . 

Konec závodu: V neděli 8. 7. v 18.45. Dřívější odjezd domů není možný.  

Všichni závodníci a doprovod musí setrvat na stadionu do slavnostního zakončení! 

Omluvy:  Pouze z vážných důvodů. Neprodleně nahlásit vedoucímu výpravu Tomáši Dvořákovi,  

mobil: +420 602 594 888. 

Upozornění: Upozorňujeme na povinnost vyplývající ze smlouvy o zajištění sportovní reprezentace ohledně 

potvrzení přijetí nominačního dopisu. Proto vás prosíme  

o potvrzení přijetí nominačního dopisu  do středy 4. 7. na tdvorak@atletika.cz spolu 

s uvedením místa nástupu. 

 

 

 

Tomáš D v o ř á k  

                  šéftrenér ČAS 
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