
• SLOVO PŘEDSEDY

Tradiční vyhlášení ankety Atlet roku 2018 v podstatě uzavřelo letošní atletickou sezonu. Těší mě, že půl milionu diváků 
mohlo v přímém přenosu České televize sledovat naše úspěšné atlety a atletky i v jiné roli než na atletických stadionech 
a že anketa přispěla k další popularizaci atletiky v naší zemi. 
Současně však probíhá příprava atletického roku 2019. Příprava „termínovek“ je v plném proudu a podobná situace 
je také s přípravou rozpočtu. Díky médiím jste jistě zaznamenali snahy vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličky 
o založení Agentury pro sport, která se v Parlamentu ČR nyní dostala do druhého čtení. Nicméně pro konstrukci roz-
počtu 2019 jsou i nadále klíčové programy MŠMT. Program VIII již byl dávno vypsán, přihlásilo se do něj více než 6000 
oddílů a klubů. MŠMT z tohoto programu rozdělí 1400 000 000 Kč a věřím, že značná část těchto fi nančních prostředků 
přijde do atletických oddílů a klubů. Protože MŠMT letos nepožadovalo u víceoborových tělovýchovných jednot rozlišení 
počtu členů podle jednotlivých sportů, dovolím si upozornit atletické kluby a oddíly, za které v programu VIII žádaly ví-
ceoborové tělovýchovné jednoty, aby si pečlivě zjistily, kolik peněz z programu VIII Můj klub jejich tělovýchovná jednota 
obdržela a jakou část fi nančních prostředků obdrží jejich atletický klub či oddíl. Mnohem složitější je situace s programy 
I Reprezentace, II Talentovaná mládež a V Organizace sportu, které bohužel k dnešnímu dni MŠMT ještě ani nevypsalo. 
Český atletický svaz je přesto díky svým rezervám schopen systémově rozběhnout veškeré své aktivity v roce 2019 
podle schváleného rozpočtu. Chci věřit, že se MŠMT podaří zaslat prostředky z výše zmíněných programů dříve než 
v letošním roce, kdy první fi nance z MŠMT dorazily v dubnu! 
Těším se na setkání s mnohými z Vás při posledním letošním mistrovství České republiky – a to v přespolním běhu.

Libor Varhaník, 
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři, dostává se k vám listopadové číslo Atletických listů. Téma měsíce se zabývá vyhlášením ankety Čes-
kého atletického svazu „Atlet roku“. Z jednání KAS přinášíme Plzeňský a Královehradecký. 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

OBSAH:
SLOVO PŘEDSEDY |s. 1|  VÝBOR |s. 2|  PŘEDSEDNICTVO |s. 2|  TÉMA |s. 2|  JEDNÁNÍ KAS |s. 3|  KALENDÁRIUM |s. 3|



• VÝBOR ČAS 

ZPRÁVA Z VÝBORU ČAS 
Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • Výbor ČAS schválil předložený návrh rozpočtu ČAS na rok 2019. • Vý-
bor ČAS schválil Pravidla pro stanovení finanční úplaty pro krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz pro rok 2019, 
pravidla pro stanovení finanční úplaty pro atletické oddíly a kluby pro rok 2019, pravidla pro stanovení finanční úplaty 
za účast v soutěžích družstev mládeže mezi AO a AK pro rok 2019. • Výbor ČAS podle článku VII odstavec 3 písmeno 
g) Stanov ČAS pro rok 2019 stanovil sazbu členského 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. 2019. • Výbor ČAS schválil návrh struktury mis-
trovských soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň řízených ČAS pro rok 
2019. • Výbor ČAS vzal na vědomí obsahovou a organizační přípravu zasedání valné hromady ČAS v roce 2019. • Výbor 
ČAS doporučil Předsednictvu ČAS, aby zvážil mediální pokrytí M ČR družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, 
starších žáků a starších žákyň. • Výbor ČAS schválil usnesení, že Výboru ČAS bude předloženo vyhodnocení využití 
finančních prostředků na sportovní přípravu členů SCM v letech 2017 – 2018. • Výbor ČAS projednal termín a obsah jarní 
schůze Výboru ČAS v roce 2019, Výbor ČAS se uskuteční 6. dubna 2019 v Poděbradech. • Výbor ČAS vzal na vědomí 
informace k problematice tzv. sportovní subjektivity atletických kroužků.  •

 Karolína Farská

• PŘEDSEDNICTVO 

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informace o podzimní 
schůzi Výboru ČAS v roce 2018.  • P ČAS svolalo podle článku VI odstavce (5) Stanov ČAS valnou hromadu ČAS v roce 
2019 na neděli 7. dubna 2019 od 10 hodin, místem konání bude Sportovní centrum Nymburk. • P ČAS vzalo na vědomí 
informaci o pilotním projektu Pohybová gramotnost  - Atletika pro celou rodinu 2018. • P ČAS schválilo návrh nominace 
delegátů ČAS a nominace technických delegátů M ČR pro rok 2019. • P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace pro ME 
v přespolním běhu. • P ČAS schválilo návrh termínové listiny 2019.  •  P ČAS schválilo teze k problematice tzv. sportovní 
subjektivity atletických kroužků a navržený harmonogram dalšího postupu. • P ČAS schválilo s úpravami směrnici ČAS 
č. 7/2018, o přístupu pověřených osob k osobním údajům a o nakládání s těmito údaji. • P ČAS schválilo předložené 
rekordy dosažené v období 1. 4. 2018 – 19. 10. 2018. • P ČAS schválilo termín prosincového zasedání na 13. prosince 
2018. • Český atletický svaz přijalo za svého člena atletické kluby: Athletic Club Teplice, SK Vlčáci Mníšek p. Brdy z. 
s., RUN magazine team, Energy sports team Bolatice z. s. • Předsednictvo ČAS schválilo termíny konání P ČAS pro I. 
pololetí v roce 2019. • P ČAS projednalo návrh rozpočtu na rok 2019 a s navrhovanými změnami návrh odsouhlasilo 
k projednání na Výboru ČAS. • P ČAS vzalo na vědomí informace o vývoji hospodaření k 30. 9. 2018. •
 Karolína Farská

• TÉMA 

ATLET ROKU 2018 
V hotelu Ambassador – Zlatá husa proběhl slavnostní galavečer při příležitosti vyhlášení šestapadesátého ročníku ankety 
Českého atletického svazu „Atlet roku“. 
Po roce se opět stala českou atletickou královnou oštěpařka. Tentokrát se ovšem nejednalo o Barboru Špotákovou, ale 
o její následovnici Nikolu Ogrodníkovou, která má za sebou životní sezónu korunovanou evropským stříbrem z šampio-
nátu v Berlíně. Nikola opanovala anketu atletických odborníků poprvé v kariéře. 
Druhé místo obsadila chodkyně Anežka Drahotová, také ona vystoupala na mistrovství Evropy v německé metropoli 
na stříbrný stupínek. Třetí skončil nejúspěšnější zástupce mužského pohlaví koulař Tomáš Staněk. Tomu se podařilo 
v průběhu halové sezóny vylepšit národní rekord a na halovém mistrovství světa v Birminghamu si pověsil na krk bronz. 
Na čtvrté pozici figuruje další medailistka z mistrovství Evropy. Eva Vrabcová-Nývltová si doběhla v mistrovském závodě 
pro bronz a navíc vylepšila hodnotu národního rekordu na této nejtradičnější běžecké distanci. Český rekord vylepšila 
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také v půlmaratonu. Elitní pětku uzavíral čtvrtkař Pavel Maslák, který se těšil z třetího titulu halového světového šampiona 
v řadě. 
Šestá skončila vícebojařka Kateřina Cachová, která dosáhla stejného umístění na ME v  Berlíně a  ve vícebojařské 
Challenge byla třetí. Za ní se seřadili sedmý oštěpař Jakub Vadlejch, osmá mílařka Simona Vrzalová, devátý mílař Jakub 
Holuša a desátá tyčkařka Amálie Švábíková. 
Amálie Švábíková získala též ocenění pro nejlepší juniorku roku. K tomu jí výrazně pomohl zisk juniorského světového zla-
ta v novém národním rekordu 451 centimetrů. Objevem roku se stal osmý půlkař z ME v Berlíně Lukáš Hodboď a ocenění 
pro trenéra roku si popáté v kariéře odnesl Rudolf Černý. 

 Petr Jelínek

• Z JEDNÁNÍ KAS 

PLZEŇSKÝ KAS, 1. LISTOPADU 
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu č.8/18. Termíny společně pořádaných závodů s JKAS ještě nejsou 
defi nitivní, neboť ještě proběhne schůze výboru JKAS a následně dojde k upřesnění termínů.  •  VV se detailně zabýval 
přípravou MČR v Krosu – Alfrédov 2018. • Vedoucí SCM pan Konop představil návrhy ne zařazení závodník do SCM. 
Vstupní limity splnilo 25 závodníků a závodnic.  • Předsedkyně komise rozhodčích paní Linhartová informovala o chysta-
ném setkání rozhodčích, které je plánováno na 30. 11. 2018 od 17 hodin do hotelu Central (Plzeň). • Předseda komise 
rozhodčích pan Pšajdl byl pověřen rozesláním přihlášky k činnosti pro rok 2019.

KRÁLOVEHRADECKÝ KAS, 1. LISTOPADU
J. Brych seznámil výbor se stavem fi nancí k 31. 10. 2018. • A. Žďárský  podal zprávu o činnosti SCM v KH kraji. • O. 
Veverka informoval o konečném stavu soutěží v KH kraji. Výbor upozorňuje pořadatele. soutěží, že jsou povinni zveřej-
ňovat výsledky závodů na webových stránkách ČAS.  • Mezikrajové utkání mladšího žactva proběhne 8. 12. 2018 v hale 
v Jablonci nad Nisou.  • P. Metelka rozeslal  1. 11. přednominaci na jednotlivé oddíly, 25. 11. provede fi nální nominaci 
a rozešle na oddíly nominační listy, ve kterých budou podrobnější  informace včetně způsobu společné dopravy.  • O. 
Veverka podal zprávu o připravě soutěží a jejich termínů na rok 2019.

• KALENDÁRIUM 

Bílý Radek,  *8. 12. 1968 Domažlice; běžec. Začínal jako lyžař, s atletikou na ZŠ Bělá n. Radb. (1980-82), poté Jiskra 
Domažlice (1983-88, trenér P. Faschingbauer), Sparta ČKD Praha (1989-90). Účastník MS 1987 v krosu (junioři 129.). 
Mistr ČR v krosu 1990. Os. rekordy: 1500 m 3:54,86 (1989), 5000 m 14:41,81 (1989).

Dušátko Josef, *14. 12. 1933 Dobrovice u Čáslavi; oštěpař. Začínal ve Slavoji Podmokly (1951), poté Slavoj Čáslav 
(1952-54, trenér J. Uhlíř), RH Praha (1955-57, trenér Z. Příhoda), Spartak Stalingrad-ČKD Praha (1958-60), RH Praha 
(1961-68, Start Karlovy Vary (1969-70). Účastník ME 1966 (kval.). Mistr republiky 1963-65 a 1967. Držitel 4 čs. rekordů 
75,07 (1958)-79,24 (1965). Reprezentoval v 25 mezist. utkáních (1955-67), z toho 1x v EP. Os. rekord: oštěp 79,24 
(1965).

Ingr Rostislav, *6. 12. 1928 Mistřín; činovník, rozhodčí. Jako armádní tělovýchovný pracovník od 1958 v Praze a 1961 
v Čáslavi, od 1964 Zbrojovka Brno, od 1996 OTEZ Brno. Taj. oddílu Blesk Praha 1958-61, rozhodčí od 1958, ústř. 
rozhodčí, člen komise rozh. Čáslav 1961-64, člen komise rozhodčích Zbrojovka Brno 1964-96, od 1996 předseda AK 
OTEZ Brno. Předseda org. komise JM oblasti 1988-96, v městském atl. svazu Brno sekr. a člen komise rozh. 1984-99, 
od 2000 předseda komise rozh. v Brně. Člen dozorčí rady ČAS 1992-96.

Klimešová Jana, roz. Švejdová, *31. 12. 1970 Turnov; běžkyně. Začínala ve Slovanu Liberec (1986-89, trenéři E. Paz-
derská a M. Gräf), poté VŠ-USK Praha (od 1990, trenéři M. Bureš, od 1995 Peter Klimeš). Účastnice ME 1995 v krosu 
(38.) a 1996 (60.), MS 1996 v krosu (72.), MS 1996 v silniční štafetě (14.), MS 2000 v půlmaratonu (34.). Mistryně ČR 
1989 (4x 400 m), 1990 (800 m v hale a 1500 m), 1996 a 1997 (kros), 1997 a 1998 (silniční běh Běchovice), 1998 (10 000 



m), 1999 (půlmaraton). Reprezentovala v 6 mezist. utkáních (1990-97), z toho 1x v EP. Manžel Peter Klimeš-viz heslo.Os. 
rekordy: 800 m 2:08,36 (1990), 1500 m 4:21,20 (1996), 3000 m 9:28,94h (1997) a 9:37,12 (1998), 5000 m 16:39,98 
(1995), 10 000 m 34:00,0 (1995), půlmaraton 1:14:17 (2000), maraton 2:39:21 (2000).

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).

Polonyiová Zlata, *31. 12. 1988 Nový Jičín; sprinterka. Začínala v AC Nový Jičín (2003-04, trenér V. Lebeděv), poté 
AK SSK Vítkovice (2005-08, trenér P. Chasák), PSK Olymp Praha (2009-11, trenér R. Černý). Účastnice ME 22 2009 
(4x100 m rozb.). Mistryně ČR 2011 v hale (4x400 m). Reprezentovala ve 2 mezist. utkáních (2008-09). Os. rekordy: 100 
m 12,32 (2009), 200 m 24,89 (2009) 24,87h (2009) a 24,84w (2009), 400 m 55,17 (2009).

Přivřelová Emília, roz. Ovádková, *7. 12. 1943 Trenčín (Slovensko); běžkyně. Držitelka stříbrné medaile z EHH 1968 
ve štafetě 1+2+3+4 kola. Začínala v TTS Trenčín (1959-65, trenér D. Čikel), poté TJ Vítkovice (1966-75, trenéři J. Kasal 
a A. Procházka). Účastnice EHH 1967 (800 m 4.), 1968 (800 m 4., štafeta 1+2+3+4 kola 2.) a 1969 (800 m 4.), ME 1969 
(1500 m 12.). Mistryně ČR 1971, 1973, 1975 (1500 m), 1975 (3000 m a 4x400 m), 1972-73 a 1975 (kros). Čs. mistryně 
1967 (800 m), 1969 (800 m v hale), 1962, 1972 a 1975 (kros). Držitelka českého rekordu na 800 m 2:06,6 (1968), na 
1500 m 4:21,0 (1967) a na 3000 m 9:45,8 (1972). V 1967 zaběhla nejlepší světový čas na 1000 m 2:44,7. Jako první 
žena u nás běžela maraton (1972). Reprezentovala ve 23 mezist. utkáních (1963-75), z toho 3x v EP. Os. rekordy: 800 
m 2:05,5 (1968), 1500 m 4:19,0 (1969), 3000 m 9:28,6 (1975), maraton 3:07:23 (1972).

Ruda Luboš, *7. 12. 1963 Praha; sprinter. Začínal ve VŠ Praha (1976-89, trenér M. Kunc, od 1983 J. Jílková), poté 
Dukla Praha (1990), USK Praha (1991-92), AC Sparta Praha (1993-94, trenér L. Svoboda). Halový mistr ČR 1991 (200 
m) a 1993 (4x100 m), čs. mistr 1990 (200 m). Reprezentoval v 8 mezist. utkáních (1990-93), z toho 2x v EP. Os. rekordy: 
100 m 10,53 (1989), 200 m 20,92 (1989).

Tikal Vladimír, PaedDr., *14. 12. 1938 Přerov; dálkař, činovník. Oddíly: Spartak Přerovské strojírny, AC Praha 1890, 
Sparta Praha. Pracoval jako generální sekr. AC Sparta Praha 1989-93, ředitel Asociace Sparta Praha 1993-97. V oddíle 
Sparty mpř. od 1962, v 70. letech předseda STK VAS MV ČSTV v Praze a člen STK ústředí. 1992-2009 předseda eko-
nomické komise ČAS. Od 2010 předseda PAS. Zakladatel skokanských soutěží s hudbou v hale a tzv. "gigantu"-mis-
trovství republiky mládežnických kategorií. Ředitel významných atletických akcí a soutěží. Ředitel vesnice atletů při ME 
1978. Publikace: "Sport mládeže očima lékaře"-atletická část. Člen RR čas. Atletika 1993-96. Čestný člen ČAS (2011). 
Os. rekord: dálka 703 (1964).
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NEKROLOG

Blanka Musilová
"Oznamujeme všem  přátelům a  známým, že nás navždy opustila dlouholetá členka našeho klubu paní Blanka 
Musilová, rozená Patrmanová. V mládí reprezentovala náš liberecký klub v běžeckých disciplínách, pak se naplno 
dlouhá léta věnovala práci v komisi rozhodčích. Za vše, co pro nás a náš klub udělala, jí s úctou moc děkujeme. 
Zůstane s námi v našich srdcích. "

Čest jejÍ památce
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NEKROLOGY

RNDr. Viktor Trkal, CSc.
Viktor Trkal se narodil 13. března 1929 v Praze. V mládí aktivní závodník, později se věnoval trenérské, činovnické 
a organizátorské práci. Mezi jeho významné svěřence patřili Miroslava Trkalová (rozená Fendrichová, jeho žena, 
účastnice dvou ME), Jiřina Soldátová (provdaná Faltusová, rekordmanka na 400 m), Božena Duchoslavová (pro-
vdaná Schlossarová) či Pavel Chaloupka. Předsedal ústřední trenérské radě a  z  pozice vedoucího trenéra vedl 
reprezentaci na ME 1971 a OH 1972.
V druhé polovině 50. let působil jako předseda pražské atletiky a  regionální komise ústředí, po vzniku Českého 
atletického svazu byl jeho prvním předsedou (1969-73) a později místopředseda ústředí. Byl dlouholetým členem 
sportovně-technické (dnes soutěžní) komise. V letech 1973 až 90 zastával pozici místopředsedy ČAS, poté (1991-
2009) předsedy dozorčí rady ČAS.
Jeho působení bylo významné i na mezinárodním poli, v letech 1973-85 a 1990-91 předsedal příslušné svazové 
komisi, měl zásluhu na získání důležitých mezinárodních závodů do Prahy v  čele s  mistrovstvím Evropy 1978, 
v němž pak byl členem organizačního výboru. Podílel se na pořádání Memoriálu Evžena Rošického a řadu ročníků 
byl ředitelem mítinku, také spoluzaložil Memoriál Hanče a Výška (1964). Účastnil se rovněž kongresů IAAF a EAA.
Nemalé bylo jeho působení v oblasti rozhodčích, jichž byl školitelem i na mezinárodní úrovni. V letech 1981 až 99 
pracoval jako člen technické komise IAAF, byl technickým delegátem a  ITO na řadě mezinárodních soutěží (OH 
1988, MS 1987, 1993 a 1997, MSJ 1985, ME 1986 a 1990, 3x Goodwill Games a řady soutěží EP.).
Je také autorem bodovacích tabulek IAAF pro víceboje, publikoval řadu článků v časopise Atletika a v denním tisku, 
podílel se na knihách „Sto let královny“ (1997), „Kdo byl kdo v české atletice“ (2000, 2004), byl autorem statě o me-
zinárodní organizaci atletiky ve skriptech FTVS UK.
V roce 2009 se stal Čestným člen ČAS, byl vyznamenán oceněním Veterán IAAF (1995) a Zlatá jehla EAA (2007).
Profesí byl vědeckým pracovníkem, ředitelem Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR (1990-94).
S 55 starty na Velké kunratické patří mezi nejčastější účastníky tohoto tradičního krosu. Jeho osobní rekord v běhu 
na 100 m je 11,1 (1951).
Zemřel v neděli 11. listopadu, bylo mu 89 let.

Arnošt Křivka
narozen 30. 8.1919, zemřel ve středu 26. září 2018 ve věku 99 let.
Byl pardubickým rodákem. Celý život byl příznivcem sportu. Byl jedním z posledních pamětníků historie pardubické-
ho sportu z období mezi dvěma světovými válkami. V mládí se věnoval fotbalu a atletice. Závodil v bězích na střední 
tratě a v předválečné době byl zařazen do výběru pro Olympijské hry v Helsinkách.
V  roce 1942 založil atletický oddíl Slovanu Pardubice a v  roce 1959 byl spoluzakladatelem oddílu atletiky Rudé 
hvězdy v Pardubicích, kde pracoval jako trenér, rozhodčí, organizátor a propagátor atletiky po dobu téměř 40 let. Or-
ganizoval také atletiku mezi sportovci během tzv. totálního nasazení ve válečném průmyslu nacistického Německa.
Věnoval se stovkám mladých lidí a podporoval každého zájemce o atletiku, bez ohledu na to, jak velký měl talent. 
Při atletickém tréninku svěřenců uplatňoval metody tréninku, které přispívaly k přirozenému výkonnostnímu růstu 
a zdravé kondici sportovců. Byl odpůrcem užívání nedovolených prostředků ke zvyšování výkonnosti. Pro vrcho-
lovou přípravu atletů vypracoval efektivní metodu tréninku, vycházející z fyziologických reakcí organizmu sportovce 
na tréninkovou zátěž. K tomu zavedl originální způsob evidence, plánování a vyhodnocování atletického tréninku. 
Přínosem této metody se ve své diplomové práci zabývala vnučka Ivana Křivková. Jeho tréninkový systém popiso-
vaný v této diplomové práci byl vysoce hodnocen a je k dispozici trenérům na Pedagogické fakultě v Hradci Králové 
a Fakultě tělesné výchovy v Praze.
Vychoval řadu mistrů a rekordmanů České a Československé republiky, účastníky mistrovství Evropy a Olympijských 
her. Jeho tři synové byli také úspěšní atleti. Život s mladými lidmi na stadiónu mu dával energii pro jeho dlouhý život. 
Ještě ve věku 98 let psal tréninky a chodil na stadion na Dukle.
Za svoji činnost v atletickém hnutí byl mnohokrát oceněn. V  roce 2008 byl uveden do Síně slávy pardubického 
sportu a od roku 2017 má svoji dlaždici v chodníku slávy před zimním stadionem v Pardubicích.

Čest jejich památce
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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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Kompletní tiskový
servis závodů:

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

INZERCE


