
• SLOVO PŘEDSEDY

Mistrovství republiky v přespolním běhu ukončilo letošní hlavní atletickou sezonu. Příprava té následující je v plném 
proudu. Schválená termínová listina 2020 je opět naplněna, a protože se jedná o sezonu olympijskou, čekají nás v létě 
dva vrcholy – olympijské hry v Tokiu a mistrovství Evropy v Paříži. Sezóna 2020 s sebou přináší řadu změn. Světovou 
atletikou rezonují změny v Diamantové lize, kde bohužel dochází k vyřazení některých disciplín. Nově etablovaná Kon-
tinentální tour Světové atletiky nahrazující World Athletic Challenge s mítinky EA Premium a EA Classic koreluje s roz-
hodnutím Světové atletiky o změně nominačních kritérií, která již nebudou dosažitelná pouze na základě výkonu, ale i na 
základě bodů v rankingu Světové atletiky. Český atletický svaz se snaží na novou situaci reagovat. Do Kontinentální tour 
se nám podařilo zařadit tři české atletické mítinky (Zlatá tretra, Memoriál Josefa Odložila a Kladno hází). Dále budeme 
inaugurovat kategorii „Mítink certifikovaný Českým atletickým svazem“, abychom využili možnost, jež nám dává Světová 
atletika, aby část mítinků s národním statutem mohlo být začleněno do rankingu Světové atletiky. Snažíme se tím maxi-
malizovat možnost pro naše atlety získávat body na území České republiky, které jim umožní kvalifikovat se na vrcholné 
atletické události příštího roku. Cítíme odpovědnost a snažíme se napomoci atletům k dosažení jejich cílů. Struktura 
soutěží jde ale ruku v ruce s kvalitou závodění, a ta není možná bez neustálého vylepšování atletické infrastruktury. Těší 
mě, že Český atletický svaz uspěl se svým požadavkem v programu MŠMT a spolu s povinnou finanční spoluúčastí 
realizoval investici v hodnotě 11 milionů korun a české atletické prostředí obohatil o 12 nových doskočišť pro skok o tyči 
a 12 klecí pro kladivo a disk.

S přáním krásných podzimních dnů
Libor Varhaník,  

předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní čtvrté číslo Atletických listů. Téma měsíce se zabývá vyhlášení ankety Čes-
kého atletického svazu „Atlet roku 2019“. Z jednání KAS přinášíme Plzeňský a Olomoucký. Jako vždy si vás dovolím 
vyzvat, abyste nám neváhali napsat své obsahové i  formální připomínky na pjelinek@atletika.cz. Nadále uvítáme 
i příspěvky, které obohatí naše rubriky, zejména blížící se výročí členů atletického hnutí do Kalendária, v jehož rámci 
rádi zveřejníme i osobní gratulace. Příjemné čtení přeje
 Redakce AL
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• VÝBOR ČAS 

Výbor ČAS řídil předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník. • Výbor ČAS schválil zápis č.1/2019 z jarní schůze 
Výboru ČAS v roce 2019 konané dne 6. dubna 2019 v Poděbradech. • Výbor ČAS schválil předložený návrh rozpočtu 
ČAS na rok 2020. • Výbor ČAS podle článku VII odstavec 3 písmeno g) Stanov ČAS pro rok 2020 stanovil sazbu členské-
ho příspěvku takto: Každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí 500 Kč bez ohledu na velikost své členské základny. 
Každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí dále za každého evidovaného člena 100 Kč. Pro účely výpočtu členského 
příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS 
č. 3/2016 k 1. 1. 2020. • Výbor ČAS schválil Strukturu mistrovských soutěží družstev dospělých řízených ČAS pro rok 
2020 s tím, že předseda soutěžní komise předloží návrh struktury soutěží na rok 2021 na jarním Výboru ČAS. • Výbor 
ČAS schválil strukturu mistrovských soutěží družstev mládeže řízených ČAS pro rok 2020. • Výbor ČAS schválil struk-
turu mistrovských soutěží jednotlivců řízených ČAS pro rok 2020. • Výbor ČAS schválil návrh na volbu náhradního člena 
Předsednictva ČAS – předsedkyní komise mládeže ČAS se stala paní Jaroslava Weberová (SK ZŠ Jeseniova). • Výbor 
ČAS stanovil termín jarní schůze Výboru ČAS na 18. dubna 2020 v Praze. • Výbor ČAS vzal na vědomí informaci týkající 
se soutěží družstev mládeže od roku 2021. • 
 Karolína Farská

• PŘEDSEDNICTVO 

Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí zajištění podzimní schůze výboru ČAS v roce 2019 (Dříteč, 22. 11. 2019). • Před-
sednictvo ČAS schválilo překonané a vyrovnané rekordy ČR v roce2019. • Předsednictvo ČAS schválilo nominaci dele-
gátů ČAS na mezinárodní závody konané na území České republiky v roce 2020 (1. část). • Předsednictvo ČAS schválilo 
nominaci delegátů ČAS mistrovství ČR pro rok 2020. • Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí nominaci technických 
delegátů mistrovství ČR pro rok 2020 /1. část/. • Předsednictvo ČAS schválilo návrh rozpočtu ČAS na rok 2020 a návrh 
na výši členského příspěvku pro rok 2020 v členění na pevnou částku 500 Kč a na pohyblivou částku 100 Kč/evido-
vaného člena. Předsednictvo ČAS uložilo předsedovi ekonomické komise předložit takto formulované návrhy jménem 
předsednictva ke schválení Výboru ČAS. • Předsednictvo ČAS schválilo návrh termínové listiny 2020 a uložilo předsedovi 
soutěžní komise ČAS, aby ho průběžně doplňoval o termíny dalších závodů a zveřejnil: do 30. listopadu 2019 v brožurce 
Atletické soutěže 2020, I. díl, do 28. února 2020 v brožurce Atletické soutěže 2020, II. díl. • Předsednictvo ČAS vzalo na 
vědomí Návrh struktury mistrovských soutěží družstev dospělých řízených ČAS pro rok 2020 a uložilo předsedovi sou-
těžní komise ČAS předložit tento návrh ke schválení Výboru ČAS. • Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí Návrh struktury 
mistrovských soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň řízených ČAS 
pro rok 2020 a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS předložit tento návrh ke schválení Výboru ČAS. • Předsednictvo 
ČAS vzalo na vědomí Návrh struktury mistrovských soutěží jednotlivců řízených ČAS pro rok 2020 a uložilo předsedovi 
soutěžní komise ČAS předložit tento návrh ke schválení Výboru ČAS. • Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informaci 
ohledně návrhu předsedy ČAS předloženého podle ustanovení čl. 3 odst. 3 Směrnice ČAS č. 3/2017 - Jednací řád Výbo-
ru ČAS, dne 1. listopadu 2019 na doplnění programu schůze Výboru ČAS, která se bude konat dne 22. listopadu 2019 
v Dříteči, o bod - Projednání návrhu na volbu náhradního člena Předsednictva ČAS - předsedy komise mládeže ČAS, kdy 
na tuto pozici bude navržena členka komise mládeže ČAS paní Jaroslava Weberová. • P ČAS schválilo zavedení statutu 
Mítink certifikovaný Českým atletickým svazem na základě předložených kritérií pro rok 2020. • P ČAS vzalo na vědomí 
zprávu o přípravě společných mistrovství v chůzi na 20 km a 50 km mužů a žen, v běhu na 10 000 m mužů, žen, juniorů 
a juniorek a ve vícebojích na dráze mužů a žen. • P ČAS schválilo směrnici ČAS, kterou se mění směrnice ČAS č. 6/2016 
o vedení účetnictví a hospodaření. • P ČAS podle čl. XX odst. 8 Stanov ČAS a čl. 23 Směrnice ČAS č. 6/2016 rozhodlo 
o změně schváleného rozpočtu investic a financování pro rok 2019. • P ČAS vzalo na vědomí informace o vývoji rozpočtu 
ČAS k 30. 9. 2019. • P ČAS přijalo za své členy atletický klub Here to win a dva nové atletické kroužky - atletický kroužek 
Škvorec a atletický kroužek Stochov. • P ČAS schválilo jako trenérku SCM Královehradeckého kraje Grétu Novotnou.*
 Karolína Farská
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• TÉMA 

ATLET ROKU 2019
V sobotu 9. listopadu proběhl v pražském hotelu Ambassador – Zlatá Husa slavnostní galavečer při příležitosti vyhlášení 
ankety Českého atletického svazu „Atlet roku 2019“. Vítězkou 57. ročníku se stala překážkářka Zuzana Hejnová, která 
si titul královny české atletiky odnesla potřetí v kariéře. Druhé místo z roku 2017 zopakoval oštěpař Jakub Vadlejch. Oba 
se svými pátými místy postarali o nejlepší české výsledky na mistrovství světa v katarském Dauhá. Třetí byl koulař Tomáš 
Staněk, který přivezl z halového evropského šampionátu v Glasgow bronz. 
Čtvrtá skončila devítinásobná vítězka ankety oštěpařka Barbora Špotáková. Pátá byla její kolegyně ze sektoru a třetí 
žena letošních světových tabulek Nikola Ogrodníková. Šestou příčku brala stříbrná medailistka z mistrovství Evropy 
do 22 let ve švédském Gävle na trati 400 metrů Lada Vondrová. Sedmý byl mílař Filip Sasínek, jenž na HME vybojoval 
čtvrté místo. Elitní desítku pak doplnili ještě osmá chodkyně Anežka Drahotová, devátá oštěpařka Irena Šedivá a desátý 
překážkář Vít Müller. 
Titul junior roku získal diskař Jakub Forejt, který na MEJ v Boras vystoupal na stříbrný stupínek. Objevem roku byla 
vyhlášena Lada Vondrová. V kategorii trenér roku se radovala z primátu podruhé v historii ankety žena a byla jí Dana 
Jandová, která připravuje Zuzanu Hejnovou.

 

• Z JEDNÁNÍ KAS 

OLOMOUCKÝ KAS | 13. LISTOPADU
Byla schválena nominace na Mezikrajové utkání SŽ, které proběhne v Praze 14. 12. 2019. Nominovaným závodníkům 
budou zaslány nominační dopisy s veškerými informacemi. Dopravu a organizaci zajistí vedoucí výpravy. • Školení roz-
hodčích 3. třídy proběhne v Olomouci 8. ledna 2020. Přihlášky zasílat emailem na pudilova1@post.cz do konce roku 
2019. • Štafetový pohár v okrese Přerov uspořádá po dohodě SK Hranice. • L. Pudilová informovala o změnách pravi-
del. Nejzásadnější změna je zvýšení stýplových překážek v kategorii dorostu na 86 cm. • Byl schválen návrh plánu práce 
KASO na 1. pol. 2020. • Do nominace na Sportovce Olomouckého kraje 2019 budou za KAS navrženi Eva Kubíčková 
a Jakub Héža z AK Olomouc. 

PLZEŇSKÝ KAS | 24. ŘÍJNA
Valnou hromadu zahájil předseda L. Šnajdr, přivítal delegáty i hosty a provedl volbu předsedajícího VH. Předsedou zasedání 
byl zvolen O. Veverka, který dále jednání VH řídil. Do mandátové komise byli zvoleni: J. Brych, A. Žďárský, K.Kuklová. Zprávu 
přednesl A. Žďárský. Pozváno bylo 20 delegátů, přítomno 14 delegátů tj. 70% - VH je usnášeníschopná. Valná hromada 
projednala Výroční zprávu KAS za rok 2018 a schválila ji s úpravami. Zprávu o účetní uzávěrce přednesl J. Brych a podal ná-
vrh usnesení o naložení s výsledkem hospodaření KAS. J. Brych předložil Valné hromadě návrh rozpočtu KAS na rok 2019. 

• KALENDÁRIUM 

Hujer Pavel, , *16. 12. 1969 Jablonec nad Nisou; běžec. Začínal jako tenista (1976), s atletikou v LIAZ Jablonec (1981-
93, trenér J. Drbohlav). Účastník MEJ 1987 (800 m smf.), MSJ 1988 (800 m smf.). Halový mistr republiky 1988 (800 m). 
Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1989-91). Os. rekordy: 800 m 1:47,56 (1988), 1500 m 3:45,40 (1990).

Janků Tomáš, *27. 12. 1974 Jablonec n. N.; výškař. Držitel stříbrné medaile z ME 2006, bronzové medaile z HME 
1998 a z MEJ 1993. Začínal v LIAZ Jablonec n. N. (1986-96, trenér od 1989 J. Krupčík), poté Dukla Praha (1997-2009, 
trenér od 1986 otec, J. Kovář). Účastník MSJ 1992 (7.), MEJ 1993 (3.), OH 1996 (14.), 2004 (kval.) a 2008 (7.), MS 1997 
(kval.), 2003 (kval.) a 2007 (5.), HME 1998 (3.), 2002 (6.), 2005 (kval.) a 2007 (4.), ME 1998 (12.), 2002 (5.) a 2006 (2.), 
HMS 1999 (6.), 2003 (6.), 2004 (kval.) a 2006 (kval.). Univerziáda 1997 (4.) a 1999 (kval.), armádní MS 2002 (2.). Mistr ČR 
v hale (1994, 1998-2000 a 2004), na dráze (1992-94, 1996, 1998-2000, 2002, 2006-08). Reprezentoval v 15 mezist. 
utkáních (1992-2008), z toho 10x v EP. Po ukončení závodní činnosti člen ekonomické komise ČAS a následně ředitel 
ČAS. Otec Jan Janků st., bratr Jan Janků ml., manželka Kateřina-viz hesla. Os. rekordy: výška 234 (2006), trojskok 
15,56 (1996).



Kmochová Olga, *23. 12. 1959 Ostrava; sprinterka. Začínala ve Slavii Havířov (1972-78, trenéři J. Michal a M. Kosel), 
poté Sparta Praha (1979-80). Účastnice MEJ 1977 (400 m 7.). Mistryně ČR 1978 (4x100 a 4x 400 m). Čs. mistryně 
1978 a 1979 (400 m). Reprezentovala v 5 mezist. utkáních (1979-80), z toho 2x v EP. Os. rekordy: 100 m 12,0 (1977), 
200 m 24,3 (1978) a 24,74 (1980), 400 m 54,22 (1979).

Pěnkava Pavel, PhDr., *26. 12. 1944 Pelhřimov; běžec. Držitel stříbrných medailí z EHH 1967 (3x1000 m) a 1969 
(3x1000 m), bronzových medaili z EHH 1967 (1+2+3+4 kola) a HME 1974 na 3000 m. Začínal v SCHZ Lovosice (1962-
63, trenér F. Zeman), poté RH Praha (1964-77, trenér M. Písařík). Účastník ME 1966 (800 m smf., 4x400 m 7.), 1969 
(1500 m 7.), 1971 (1500 m rozb.) a 1974 (5000 m 12.), EHH 1967 (3x1000 m 2., 1+2+3+4 kola 3.) a 1969 (3x1000 m 
2., 3000 m 5.), HME 1970 (3000 m rozb.) a 1974 (3000 m 3.). Mistr ČR 1976 (10 000 m). Čs. mistr v hale 1969 (3000 
m), na dráze 1968, 1969, 1970 (1500 m), 1971 (1500 m, silniční běh Běchovice), 1972 (5000 m, kros), 1973 (1500 m), 
1974 a 1975 (5000 m), 1964 (4x400 m). Držitel čs. rekordů na 3 míle 13:24,4 (1971), 4x800 m 7:19,6 (1966), v odd. 
štafetě 4x400 m 3:10,0 (1965). Reprezentoval ve 30 mezist. utkáních (1966-77). Po ukončení závodní činnosti náčelník 
těl. přípravy min. vnitra., 1988-90 předseda VAS ÚV ČSTV. Os. rekordy: 800 m 1:48,2 (1965), 1500 m 3:38,6 (1973), 
3000 m 7:55,4 (1974), 5000 m 13:29,0 (1974), 10 000 m 28:38,6 (1975).

Pernica Luděk, Mgr., *12. 12. 1949 Nový Jičín; vícebobojař. Začínal s házenou a košíkovou (1961), s atletikou v No-
vém Jičíně (1965-67, trenér S. Peška), poté Univerzita Olomouc (1968-73, trenér M. Gold), Dukla Praha (1974-80, tre-
néři M. Vlček a J. Čechák), Sparta Praha (1981-82). Účastník ME 1974 (13.) a 1978 (20.), OH 1976 (13.). Mistr republiky 
1972, 1974 a 1975. Držitel 8 českých rekordů 7593 (1971)-7674e (1978). Jako první český vícebojař překonal hranici 
8000 (8019 Praha 16.–17. 6. 1975, podle tehdejších tab.). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1970-77), z toho 5x v EP. 
Os. rekordy: 110 m př. 14,2 (1975), tyč 500 (1975), desetiboj 7900 (1975).

Punčochář Petr, Mgr., *20. 12. 1969 Nové Město na Moravě; sprinter, trenér. Začínal v Sokole Žabovřesky (1986-87), 
poté Zbrojovka Brno (1988), Technika Brno (1989-92), Univerzita Brno (1993), USK Praha (1994-95), Sokol Vyškov 
(1996-98), VSK Univerzita Brno (1999). Mistr ČR 1990, a 1992-93 (400 m). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1993-
94), z toho 1x v EP. Po ukončení závodní činnosti trenér v Moravské Slavii Brno. Významní svěřenci: K. Čechová, P. 
Hřivnová, A. Hromčík, T. Králová, L. Olejníček a další. Od 2011 předseda komise mládeže ČAS. Os. rekordy: 400 m 
47,49 (1992), 400 m př. 54,49 (1999).

Svozilová Barbora, *6. 12. 1989 Přerov; oštěpařka. Začínala v SK Přerov (2003-06), poté AK Zlín (od 2007-08, trenér 
od 2006 J. Halva), ACP Olymp Brno (2009), AK Zlín (od 2010). Účastnice MSJ 2008 (kval.). Reprezentovala v 5 mezist. 
utkáních (2005-09). Os. rekord: oštěp 50,23 (2009).

Šádková Irena, roz. Kolibová, *8. 12. 1969 Nový Jičín; běžkyně. Začínala v Tatře Kopřivnice (1985, trenér Hajný), poté 
Vítkovice (trenér Moudrý), při studiích Slávia UK Bratislava, AC Pardubice (1998-2007, trenér Šádek), SK X-AIR Ostrava 
(2008-09). Mistryně ČR v půlmaratonu (2003), v běhu do vrchu (2002, 2003 a 2009). Účastnice MS 1998 v půlmaratonu 
(87.), MS 2002 do vrchu (20.), 2004 (22.) a 2006 (13.), ME 2003 do vrchu (10.), 2005 (18.), 2006 (10.) a 2009 (19.). Os. 
rekordy: 3000 m 9:55,20 (2000), 5000 m 17:00,42 (1999), 10 000 m 35:36,22, půlmaraton 1:16:24 (1999), 3000 m př. 
11:05,73 (2003).

Utěkal Petr, Ing., CSc. *17. 12. 1944 Zlín; sprinter, rozhodčí. Začínal v TJ Gottwaldov (do 1963, trenér I. Vavřík), poté 
Slavia VŠ Praha (1964-67), Dukla Praha (1968-69, trenér L. Fišer), Sparta ČKD Praha (1970-75). Účastník ME 1966 (100 
m rozb., 4x100 m 7.) a 1971 (100 m rozb.), EHH 1967 (50 m smf.), 1968 (50 m smf., 1+2+3+4 kola nedoběhla) a 1969 
(50 m 7.), HME 1971 (60 m smf.). Mistr republiky 1968 (100 m a 4x100 m), 1969 (50 m v hale). Držitel 3 českých rekordů 
v odd. štafetě 4x100 m 40,4 (1968)-39,3 (1970). Reprezentoval v 11 mezist. utkáních (1966-71), z toho 1x v EP. Ústř. 
rozhodčí, přední startér. Os. rekordy: 100 m 10,3 (1972), 200 m 21,3 (1969).

Zárubová Jana, roz. Smolová, *7. 12. 1959; chodkyně. Začínala v Meteoru Praha (1974), poté Atletik Praha 1890 
(1980-86, trenéři F. Louženský a J. Průcha), RH-PSK Olymp Praha (1988-91, trenér I. Piták). Mistryně ČR 1989 a 1990 
(3000 m v hale), 1986, 1988 a 1990 (10 km). Čs. mistryně 1988 (10 km). Držitelka rekordu na 5000 m 25:09,1 (1984), 
4 na 10 000 m 52:53,8 (1984)-48:10,03 (1989). Reprezentovala v 7 mezist. utkáních (1985-90). Os. rekordy: 5000 m 
24:17,9 (1985), 10 000 m 48:10,03 (1989), 20 000 m 1:45:36,2 (1986), 10 km 47:07 (1989), 20 km 1:47:18 1990).
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NEKROLOGY

Karel Urbánek
Dne 13.11.2019 zemřel ve věku 92 let pan Karel Urbánek, kdysi úspěšný atlet (os. rekordy 5.000m 15:23,4min, 
10.000m 31:39,6min.), největších úspěchů dosahoval ve veteránském věku, byl mnohonásobným vítězem Bě-
chovic, získal řadu vítězství a dalších cenných kovů na  mistrovstvích Evropy i světa. Byl také dlouholetým velmi 
úspěšným trenérem a činovníkem.

Josef Goga
V sobotu 9. listopadu zemřel ve věku 74 let Josef Goga, který byl dlouholetým atletickým funkcionářem a někdejším 
předsedou STK ČAS.

Jiří Švec
Jihlavská atletika smutní, ve věku 56 let zemřel bývalý závodník, současný dlouholetý úspěšný trenér, činovník a člen 
výboru místního klubu Jiří Švec. Jeho synem je mladý tyčkař Jan Švec.

Sylvie Čechová Vrabelová
V pondělí dne 23. září opustila naše řady paní Silvie Vrabelová, rozená Čechová naše přední diskařka (44,73/1954) 
a reprezentantka v letech 1950-1954. Jejím partnerem byl Jan Vrabel, účastník ME 1954 a trenér řady významných 
atletů v čele s Ludvíkem Daňkem.

Jaroslav Chalupník
V sobotu 21. září 2019 zemřel ve věku 78 let pan Jaroslav Chalupník. Byl dlouholetým činovníkem, místopředsedou 
a předsedou atletického oddílu v Hodoníně, rozhodčím a statistikem. 

Arnošt Fučík
V pondělí 16.září 2019 ve věku nedožitých 95 let zemřel pan Arnošt Fučík. Byl to jeden ze zakladatelů jablonecké-
ho oddílu a hlavním organizátorem veškerého atletického dění. Ve výboru pracoval od jeho začátků, nejdříve jako 
aktivní závodník později vystřídal celou řadu funkcí od sekretáře, vedoucího extraligového družstva až po předsedu 
mezinárodní komise. Patřil mezi nejobětavější pracovníky jabloneckého oddílu.

Jiří Veselý
Ve čtvrtek 12. září 2019 ve věku 89 let zesnul pan MUDr. Jiří Veselý. Dr. Veselý dlouhá léta vykonával funkci lékaře 
při atletických závodech.  Byl lékařem tělovýchovné poradny pro mladistvé a uznávaným urologem, který v mnoha 
případech pomohl členům atletického oddílu. Spolu s výborným veteránským běžcem Oldřichem Zemanem založili 
běžecký závod Kolem Bystřičky, jehož pokračováním byl i letošní závod  33. ročník Běhu kolem Moravy pořádaný 
AK Olomouc.

Čest jejich památce
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• dodávky veškerého atletického náčiní a nářadí
• dodávky disků od firmy Denfi Sport ApS

• kompletní vybavení hřišť a stadionů
• poradenské služby

RANCK, s. r. o.
Opatovická 17, 110 00  Praha 1, ČR

e-mail: skala@ranck.cz
mobil: +420 602 374 251

VÝHRADNÍ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE FIRMY POLANIK

NABÍZÍ

we help to win
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bílá netkaná textilie,
rozměr max. 21 x 25 cm,
jednobarevné provedení
pouze se startovním číslem, černý tisk

TYP B
bílá netkaná textilie,
rozměr max. 21 x 25 cm,
dvoubarevné provedení
s možností dotisku  sponzorů,
názvu závodu atd., černý tisk číslic

TYP C
bílá netkaná textilie,
 rozměr max. 21 x 25 cm,
 černý tisk číslic s možností jedno-
barevného dotisku sponzorů a názvu
závodu a s barevným pruhem pod číslem

TYP D
 tyvex
– velmi odolný materiál,
 rozměr 21 x 19,8 cm,
neomezené sady, vysoce kvalitní
plnobarevný tisk s možností personalizace
(jméno závodníka...)

TYP E
 tyvex
– velmi odolný materiál,
 rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
neomezené sady, vysoce kvalitní plnobarevný 
tisk s možností personalizace (jméno závodníka...)

TYP F
vhodné pro cyklistické závody
rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
plnobarevné provedení,
jakýkoli barevný tisk,  oboustranná
laminace, vrtané díry,
možnost personalizace

TYP G
plastový materiál,
vhodné pro cyklistické závody
rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
plnobarevné provedení, jakýkoli barevný tisk,  
vrtané díry, možnost personalizace

TYP H
papírová samolepka,
rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
plnobarevné provedení,
jakýkoli barevný tisk,  možnost personalizace
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llliii

Kompletní tiskový
servis závodů:

startovní čísla
reklamní bannery
propozice
diplomy
plakáty
traťové šipky
infosáčky
mapy
pamětní samolepky

INZERCE


