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Milí sportovní přátelé, 
dovolte mi na prahu roku 
2020, abych vám popřála 
úspěšné vykročení a do-
bré zdraví. A hlavně, aby 
vás i nadále provázel elán 
do dalšího tréninkového 
procesu a do startů ve 
všech vašich oblíbených 
disciplínách. Mladší kate-
gorie si jistě kladou za cíl 
zlepšení výkonů, a ti dříve
narození si přejí, aby 
výkonnost neklesala  
a kvalita výkonů zůstala 
alespoň na úrovni roku 
minulého. 
Ať vám sportovní výkony 
přinášejí uspokojení!

Máme za sebou velmi 
úspěšnou sezonu podlože-
nou medailemi  
z evropských i světových 
soutěží, na kterých 
startovalo 415 Čechů se 
ziskem neuvěřitelných 197 
medailí, z toho 65 zlatých. 
Také starty na domácích 
soutěžích stály za to – bylo 
z čeho vybírat, termínová 
listina nabízela 13 mistrov-
ských soutěží a řadu

oblastních veteraniád  
a veřejných soutěží. Bylo 
překonáno 56 rekordů  
v hale – z toho 32 muži  
a 24 ženami. V disciplínách
na stadionu padlo 
dokonce 70 rekordů – 
z toho ženy 40 a muži 30. 
Také v disciplínách mimo 
dráhu byly zapsány nové 
nejlepší výkony. Přílohou 
tohoto čísla VA je Ročenka 
výkonů 2019.

Věřím, že i ta sezona 
nadcházející bude neméně 
úspěšná. Čekají nás nové 
výzvy doma i ve světě,  
v jarních měsících atraktivní 
starty v hale v Portugalsku 
nebo na ostrově Madeira 
v Atlantiku, kde se o dvou 
víkendech po sobě budou 
konat evropské mistrovské 
soutěže mimo dráhu – do 
vrchu a na silnici. V létě 
pak vyjedeme za velkou 
louži ke světovému klání 
do kanadského Toronta.  
K červnovému mezistát-
nímu utkání, tentokrát 
v rakouském Leibnitzu, 
bychom měli nastoupit 

v plné síle a pokusit se 
získat trofej nejcennější.

Rovněž tak konání MČR 
2020 v hale v Jablonci n. N.,
na stadionu v Pacově  
i v soutěžích mimo dráhu 
máme smluvně zajištěno 
díky porozumění pořa-
datelů v Čechách i na 
Moravě. Propozice na  
mistrovské soutěže 
konané v jarních měsících 
najdete v tomto čísle. 
Opět se uskuteční utkání 
krajských družstev, tentokrát 
v Třebíči, také o tom si zde 
přečtete.

Minulé číslo VA dostaly 
kromě členů SV ČAS  
i všechny atletické oddíly 
a kluby. Chtěli jsme tímto 
propagovat veteránské 
hnutí a zejména oslovit 
atlety, kteří se blíží nebo 
překročili věk 35 let, anebo 
se dostávají za zenit 
výkonnosti, aby se zapojili 
a posílili řady veteránů. 
Obrazně řečeno, aby 
nevěšeli tretry na hřebík 
a rozšířili naši členskou 
základnu. S mnohými se 
na soutěžích setkáváte, 
pozvěte je mezi nás.

Těším se na setkání  
s vámi začátkem března 
na Halovém mistrovství 
ČR 2020 v Jablonci!

Slávka Ročňáková, 
předsedkyně SV ČAS
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Již v minulém čísle vete-
ránského zpravodaje 
jsme vás informovali 
o povinnosti uhradit 
členské příspěvky pro rok 
2020. Mnoho z vás si tuto 
povinnost již splnilo, ně-
kteří však ještě nikoli – ty 
prosím o bezodkladné
uhrazení částky dle stano-
vených pravidel, a to 
následovně: atleti, kteří 
dosáhnou v roce 2020 
šedesáti a více let, hradí 
příspěvky ve výši 400 Kč, 
mladší členové našeho 
sdružení hradí členské 
příspěvky ve výši 500 Kč.

Nejlepším způsobem 
úhrady je bezhotovostní 
převod z vašeho účtu na 

I v letošním roce se 
bude opět konat tradiční 
mezistátní utkání mezi 
veteránskými družstvy 
Rakouska, Maďarska, 
Slovinska, Chorvatska, 
Švýcarska a ČR, a to  
v sobotu 20. června 2020. 
Pořadatelem tohoto již 
tradičního a oblíbeného 
závodu bude tentokráte 
Rakousko. Místem konání 
je sportovní centrum ve 
městě Leibnitz.

Přáli bychom si opět 
usilovat o přední umístění 
mezi zúčastněnými státy 
a přerušit souvislou řadu 
vítězství domácích 
„rakušáků“. Věříme, že  
o tento závod s neuvěřitel-
nou atmosférou bude 

Členské příspěvky na rok 2020 Mezistátní utkání a nominační 
kritéria pro rok 2020účet SV ČAS, 

číslo 175196236/0300. Jako 
variabilní symbol uveďte 
své rodné číslo bez lomít-
ka (nebo alespoň jeho 
prvních 6 znaků) a do 
poznámky své jméno  
a příjmení, abychom mohli 
platbu řádně identifikovat 
a přiřadit. Ti z vás, kteří 
bezhotovostní bankovnictví 
nepoužívají a preferují 
platbu složenkou, mohou 
využít složenku, kterou 
obdrželi vloženou ve 
veteránském zpravodaji 
4/2019. Protože se podíl 
atletů platících poštovní 
poukázkou snižuje, opako-
vaně složenku neposíláme.

Pokud jste již příspěvky 

uhradili, berte tuto výzvu 
jako bezpředmětnou. Tuto 
připomínku píšeme, pro-
tože každoročně posíláme 
desítky upomínek těm, 
jejichž příspěvky bohužel 
nechodí včas.

Závěrem mnohokrát 
děkuji jménem celého 
představenstva těm, kteří 
členské příspěvky hradí 
řádně, pravidelně a včas,  
a obzvláště těm, kteří 
chtějí naše Sdružení  
veteránů podpořit více, 
než jim ukládá jejich 
povinnost. Přijměte prosím 
mé srdečné poděkování.

Jana Čapková, 
za představenstvo SV ČAS

velký zájem, a proto již 
dnes zveřejňujeme pravidla 
nominace: Nominován 
bude ve vypsaných discip-
línách vždy absolutní mistr 
republiky z MČR na stadionu 
v Pacově a druhým nomi-
novaným bude atlet podle 
nejlepších tabulkových 
výkonů v běžném roce. 
Konečná nominace pro rok 
2020 bude uzavřena k datu 
13. června.

Zveme všechny členy SV 
ČAS k účasti na červnovém 
mistrovství, aby zde před-
vedli své výkony. Máte  
o co bojovat. Věříme, že se 
nám podaří sestavit silné 
družstvo, které bude úspěšně 
reprezentovat český tým.
Jana ČapkováOrganizační tým sdružení veteránů na halovém MČR 2019.
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Vážení přátelé, dovolte 
mi krátce se ohlédnout 
za loňskými mistrovstvími
republiky v atletice
veteránů na dráze 
pohledem organizátora.

V loňském roce jsme 
pokračovali v novém 
způsobu hodnocení výsled-
ků našich vrcholných akcí, 
jakými HMČR a MČR jistě 
jsou. V roce 2018 došlo  
k rozdělení atletů a atletek 
do dvou velkých věkových 
kategorií (do 59 let a od 
60 let) se zachováním 
přepočtů dle ročních 
věkových koeficientů. Valná 
většina závodících toto 
dělení uvítala, a proto v 
něm pokračujeme i nadále, 
přestože organizátorům 
trochu přitížilo.

Ohlédnutí za mistrovstvím ČR v roce 2019
Velmi potěšující je to, že 
máme možnost udělo-
vat hodnotné a výtvarně 
vydařené medaile prvním 
třem z každé disciplíny 
i kategorie, protože 
naše skvělá sekretářka a 
místopředsedkyně Jana 
Čapková dokáže využívat 
nabízené granty a spo-
lupracovat se sponzory. 
Osvědčily se i nově pojaté 
diplomy, větší a poukazu-
jící na konkrétní akci svým 
výtvarným projevem.

Halové MČR se konalo  
v Jablonci. Díky vstřícnosti 
pořadatelů akce proběhla 
bez zádrhelů a problémů 
a podle očekávání. Díky 
obětavosti pořadatelů se 
mohly uskutečnit také 
venkovní hody. Kancelář 

Jana Zedníka a Petra Gy-
base odvedla maximální
výkon a zvládla včas vyro-
bit startovní listiny  
i výsledky. Za to jim ještě 
jednou moc děkuji. Již 
tradičně byli na HMČR 
vyhlášeni tři nejlepší atleti 
a atletky v rámci soutěže 
Atlet roku. Mimořádnou 
doprovodnou akcí mistrov-
ství byla oslava narozenin 
(neuvěřitelných 90) naše-
ho doyena, emeritního 
předsedy SV ČAS – Karla 
Matznera.

Děkujeme srdečně všem 
pořadatelům z Jablonce, 
především Dušanu 
Molitorisovi a Michalu 
Preislerovi a doufáme  
v další spolupráci!

Červnové otevřené MČR 
bylo velmi vydařené. Poté, 
kdy se nepodařilo domluvit 
pořádání v Břeclavi, obráti-
la jsem se na spolehlivého 
Josefa Marka do Svitav. 
Pořádající svitavský atle-
tický oddíl v čele  
s Josefem Markem předvedl 
skutečně perfektní práci, 
akce byla výborně pro-
fesionálně připravena 
i zajištěna. Počasí nám 
přálo a závody probíhaly 
vcelku plynule a řádně 
podle pravidel. Večerní 
taneční zábavu nám bohu-
žel pokazil déšť, ale i tak 
jsme si popovídali v útulné 

restauraci Pod hodinami.
Josefe, ještě jednou moc 
děkuji Tobě i Tvým kolegům!

Trochu mě mrzí, že po 
vyhlašování medailistů 
nám zbývají nepřebrané 
medaile a diplomy. Prosím 
pěkně, požádejte kolegy  
a kamarády, se kterými 
jste v kontaktu, aby je přebí-
rali za vás. Vím, že mnozí 
musíte odjet dříve. Není  
v našich silách posílat  
medaile a diplomy poštou.

Velkým zdržením pro nás 
pořadatele je i placení 
příspěvků našich stálých 

členů až na HMČR, nebo 
dokonce až na MČR. 
Pochopitelné je to pouze 
u nových členů. Též je 
důležité přihlašovat se 
předem; pokud nepři-
jedete, nevadí – pouze 
škrtáme ve startovní 
listině a vy nemusíte platit 
dvojnásobné startovné.
Přeji všem pevné zdraví  
a chuť do trénování  
a závodění. Těším se na 
setkání s vámi v hale  
7. března v Jablonci  
a venku 6. června v Pacově.

Helena Fanturová, 
za předsednictvo SV ČAS

veteránská ATLETIKA6
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Sdružení veteránů ČAS 
každoročně vypisuje sedm 
republikových mistrov-
ství mimo dráhu, a to 
na 10 km, půlmaraton, 
maraton, ultramaraton, 
kros, běh do vrchu a chůzi 
na okruhu. Termíny se 
snažíme rozvrhnout do 
celé atletické sezony od 
jarních až do podzimních 
měsíců se střídáním 
lokalit v Čechách a na 
Moravě. Tím bychom rádi 
zpřístupnili místa konání 
pro závodníky ze všech 
koutů republiky. S pořa-
dateli uzavíráme dohodu 
o uspořádání MČR; není 
to vždy jednoduché, vždyť 

Ohlédnutí za MČR mimo dráhu v roce 2019
veteránské závody mají 
svoje specifika. Ale loni  
se vše zdařilo.

Již v polovině dubna se 
uskutečnilo Mistrovství ČR 
v chůzi v Olomouci v rámci 
53. ročníku mezinárodního 
závodu, na okruhu 
1 300 m dlouhém. Spojení 
mistrovství s významným 
závodem se ukázalo jako 
šťastné, závody v chůzi 
vyžadují oproti jiným 
soutěžím rozhodčí se spe-
cializací na chůzi a větší 
počet startujících je záru-
kou konkurence a tím 
přece jenom lepších 
výkonů. Startovalo 142  

chodců, z toho 42 veteránů.

Týden poté se sjeli do 
Olomouce tentokrát 
běžci, aby se vydali na 
trať 19. ročníku Hanáckého 
půlmaratonu, který byl 
zároveň vypsán jako MČR. 
Celkem se zúčastnilo 141 
běžců, z toho 120 veteránů. 
Certifikovaná rychlá trať 
a důstojné vyhlašování 
výsledků určitě přiláká 
závodníky i příště. Obě 
mistrovství pořádal 
zkušený tým organizátorů 
Atletického klubu Olomouc 
pod taktovkou Miroslava 
Hrabala. Odvedli opravdu 
profesionální práci.

Velkou oblibu si za poslední 
roky získaly běhy do vrchu, 
o čemž svědčí vzrůstající 
počet startujících.  
K dubnovému mistrovství 
ČR v běhu do vrchu se 
sešli vrchaři v Horním 
Maršově za účasti 92 
veteránů. Náročnou trať 
z Horního Maršova na 
Pomezní boudy dlouhou 
13,6 km s převýšením 
540 m zdolalo 81 závod-
níků, z toho 52 veteránů 
a 16 veteránek. Ti dříve 
narození absolvovali 5 km 
s převýšením 320 m  
a do cíle doběhlo 12 mužů 
a 12 žen. TJ Jiskra Horní 
Maršov pod vedením Jiřího 
Kostadinova se zhostila 
pořadatelství na jedničku. 
Byla to také prověrka před 
květnovým Mistrovstvím 
Evropy v běhu do vrchu 

v Jánských Lázních, ve 
kterém za ČR startovalo  
68 veteránů a 41 veteránek 
se ziskem 15 individuál-
ních medailí a dalších  
v soutěži týmů.

V polovině května se 
uskutečnilo mistrovství 
ČR v ultramaratonu v 
Doksech na trati známého 
závodu s názvem Mácháč 
Run Fest. O organizaci se 
velmi dobře postaral Jan 
Venca Francke s týmem 
spolupracovníků. Byly 
vypsány běhy na 10 km, 
25 km a ultramaratonská 
mistrovská trať na 60 
km, všechny v náročném 
terénu s poměrně velkým 
převýšením, se startem 
a cílem v rekreačním 
zařízení Preciosy. Počet 
účastníků na nejdelší trati 

byl 37, z toho 4 ženy.

Strojařská desítka ve 
Zlíně patří mezi tradiční 
desítky – koncem září se 
konal již 32. ročník vypsaný 
tentokrát jako MČR 2019 
v běhu na 10 km. Zúčast-
nilo se 125 závodníků 
veteránských kategorií,  
z toho 29 žen. Celou orga-
nizaci úspěšně zastřešil 
Jiří Prokop s kolektivem, 
a protože to byl opravdu 
sehraný tým, stihl Jirka 
také ještě závod odběh-
nout. Uvítání startujících 
se ujal zlínský hejtman 
Jiří Čunek, po celou dobu 
panovala přátelská at-
mosféra, všichni startující 
zdolali náročnou trať, 
proběhlo důstojné 
vyhlašování – prostě 
desítka se vydařila.
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Začátkem října se běžci 
sjeli do Zvole u Prahy, aby 
se utkali o tituly v MČR 
v krosu při 17. ročníku 
Zvolského běhu. Po 15 le-
tech, kdy byl běh pořádán 
jen pro místní sportující  
z obce, pořadatelé zveřej-
nili závod v termínových 
listinách a otevřeli jej pro 
všechny zájemce. A v roce 
2019 si troufli uspořádat 
veteránské mistrovství. 
Organizátoři kolem 
Katky Hánělové a Slávky 
Ročňákové připravili tratě 
pro děti od dvou let až 
po veterány. Zúčastnilo 
se celkem 140 běžců. 
Od rána bylo v lese a v 
okolí Sportoviště ve Zvoli 
živo, probíhaly závody na 
kratších tratích pro ty nej-
menší až po hlavní závod. 
Dva okruhy po lesních a 
polních cestách pro ženy 
a muže nad 70 let měly 
délku 5 300 m, ostatní 
muži běželi tři okruhy  
o délce 7 500 m. O tituly 
mistra ČR bojovalo 75 
veteránů, z toho 25 žen. 
Při závodu dospělých se 
spustil déšť a pro násled-
né vyhlašování výsledků 
se všichni přesunuli do vy-

hřívaného velkého stanu. 
Ceny, diplomy a medaile 
předával starosta obce 
Miroslav Stoklasa. Vše se 
zdařilo a pohodu nezkazil 
ani déšť.

V půli října bylo odstar-
továno další mistrovství, 
a to Pražský maraton ve 
Stromovce, který se koná 
na památku Iva Doman-
ského, jednoho  
z propagátorů běhání  
u nás a někdejšího člena 
představenstva SV ČAS. 
Organizaci výborně zvládli 
pořadatelé z APACHI pod 
vedením Marka Blažka. 
Okruhová trať vede Stro-
movkou, je bez převýšení  
a pro maraton jako stvo-
řená. Při tomto závodě 
veteráni hráli prim nejen  
v počtu startujících, ale  
i na stupních vítězů před 
mladými závodníky.  
Z celkového počtu 143 
běžců jich v kategoriích 
nad 35 let doběhlo 127.

Pořadatelé všech 
zmíněných závodů odvedli 
vynikající práci a organiza-
ci zvládli na výbornou. Moc 
děkujeme! Na tratě všech 

mistrovství ČR veteránů 
mimo dráhu se vydalo 
618 mužů a žen všech 
veteránských kategorií. 
Potěšitelná byla nejen 
vysoká účast startujících 
a vynikající výkony, ale 
i výborná organizace, 
společenské ohodnocení  
i celková atmosféra 
jednotlivých závodů. Na 
většině mistrovských 
závodů je přítomen 
delegát z představen-
stva SV. Výsledky jsme 
průběžně publikovali 
ve VA a jsou zveřejněny 
na našich webových 
stránkách.

Už na prahu roku 2020 
však musíme uvažovat  
o pořadatelích pro rok příští. 
Víte o vhodných závodech,  
či dokonce některý 
pořádáte? Rádi přivítáme 
vaše nabídky a tipy. 
Těšíme se na spolupráci.
Termíny MČR mimo dráhu 
pro rok 2020 najdete  
v termínové listině. Pře-
jeme rychlé nohy 
a ať se daří!

Slávka Ročňáková, 
za předsednictvo SV ČAS

Na MU štafeta ženy W40 - 4x400 v novém českém rekordu 4:37,84
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Vážení přátelé, 
především chci velmi 
poděkovat všem, kteří 
oblastní veteraniády 
pořádáte a umožňujete 
atletům veteránům 
uskutečňovat neopako-
vatelná setkání  
s kamarády spojená se 
sportovním vyžitím ve 
sportu, který milují. Tyto 
závody jsou jedinečnou 
příležitostí pro atlety 
v pokročilejším věku 
zazávodit si mezi svými, 
porovnat své síly nebo 
prostě jen po letech si 
to zkusit znovu a rozhod-
nout se, že budu opět 
(trochu nebo i víc) 
trénovat a závodit.

Ohlédnutí za oblastními veteránskými 

V minulé sezoně se 
uskutečnily tyto tradiční 
veteraniády:

Jako první akce venku 
na dráze se v dubnu 
uskutečnila Libeňská 
veteraniáda otevírající 
veteránskou atletickou
sezonu 2019. Druhá 
Libeňská veteraniáda 
se pak konala v srpnu. 
Iniciátorem libeňských 
soutěží je Petr Ronovský, 
pořadatelem oddíl AC Pra-
ha 1890. Počátkem června 
proběhla už tradiční 
Pražská veteraniáda na 
Slávii v čele  
s Josefem Vonáškem.     
V červenci pak následovala 

Západočeská veteraniá-
da v Plzni s velice milou 
rodinnou atmosférou, o 
kterou organizačně pečuje 
pan Jiří Bastl. Velmi 
oblíbená je Východočeská 
veteraniáda v Nové Pace 
v přátelském pojetí Petra 
Kužela. V srpnu se opět 
po kratší odmlce konala 
Jihočeská veteraniáda  
v Písku, pořádaná Václavem 
Šejblem z ATK tentokrát 
jako utkání veteránských 
družstev, a tedy s velkým 
počtem účastníků. Po-
slední v časném podzimu 
se uskutečnila Moravská 
veteraniáda v Opavě, 
pořádaná týmem v čele s 
Jiřím Lesákem – ta uzavíra-

la sezonu na dráze.
Velké poděkování si 
zaslouží i další veteránské 
závody – ty, které pořádá 
Jára Smělý v Lovosicích, 
závody pro vrhače v Brně  
a v Kolíně, vícebojařská 
klání v jablonecké hale,  
v Šumperku, v Kolíně,  
v Litomyšli a v Praze na 
Kotlářce.

Celkem se všech oblast-
ních veteránských závodů 
zúčastnilo na 400 startu-
jících (nejvíce 89 shodně 
na pražské veteraniádě  
a na jihočeské vetera-
niádě). Nebýt několikeré 
termínové kolize s jinými 
závody, jistě by účast 

závody na dráze v roce 2019

byla ještě vyšší – řada 
veteránských atletů stále 
úspěšně (nebo přinej-
menším hrdinně) bojuje 
v oddílovém dresu v 
soutěžích dospělých.

Pořádat závody veteránů 
na dráze je pro pořadatele 
velmi náročné vzhledem  
k rozdílným vahám náčiní, 
různým vzdálenostem  
a výšce překážek, prkna
na trojskok, úpravě 
pravidel atletiky a hlavně 
přepočtům výkonů pomocí 
koeficientů. Svou roli 
hraje i to, že dost veteránů 
je aktivních v běžných 
soutěžích. Rovněž je velice 
složité najít vhodný termín 

pořádání závodů, protože 
termínovka atletických 
soutěží je nabitá  
a na závody potřebujete 
volný stadion a potřebné 
činovníky. Není to zdaleka 
jen jeden jediný pořada-
tel – musí mít kolem sebe 
spolupracovníky, 
aby tvořili sehraný tým 
organizátorů.

Věřím, že dosavadní pořa-
datelé ve své významné 
a chvályhodné aktivitě 
budou i nadále pokračovat 
a možná se najdou další, 
kteří to zkusí. Přeji všem 
hodně sil a vytrvalosti!
Helena Fanturová, 
za předsednictvo SV ČAS
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Naši veteránští atleti  
v počtu 16 mužů a 6 žen 
zahajovali novou halovou 
sezonu již tradičně na 
mezinárodním vete-
ránském mítinku  
v německém Chemnitzu. 
Vstup do nové halové se-
zony se českým veteránům 
vydařil velice kvalitně, 
neboť v 51 startech získali 
43 medailí. Z toho bylo 19 
zlatých, 11 stříbrných a 13 
bronzových. O úspěšnost 
naší výpravy se přičinili se 
třemi zlatými medailemi 
Pavel Fleischmann, Anna 

Vstup do nové halové sezony se 
českým závodníkům opět vydařil

Klausová a Václav Hejda, 
dvě zlaté získala Jitka 
Bočkayová. A neporaženi
zůstali i Petr Čech, Jiří 
Šolar, Štefan Pšenák  
a Jaroslav Smělý. Byly 
vytvořeny i dva české 
veteránské rekordy. 
Zasloužili se o ně 
Pavel Fleischmann  
v běhu na 400 m výrazným 
posunutím svého dosa-
vadního českého rekordu 
v kategorii M55 na čas 
57,82 s, rekordního zápisu 
dosáhla v kategorii W50 
také Jana Česáková  

v dálce výkonem 431 cm.
Zklamáním pro většinu 
z nás bylo to, že nový 
pořadatel mítinku ten-
tokrát zrušil trojboj, kvůli 
kterému tam většina z nás 
jezdí. Tím jsme tak přišli  
o řadu medailí, které jsme 
dříve získávali právě za 
trojboj. Na druhou stranu 
pozitivní bylo, že konečně 
po třech letech se závody 
obešly bez jakýchkoli prob-
lémů ze strany pořadatele, 
a tak jsme nakonec všichni 
odjížděli domů spokojeni.
                   Josef Vonášek

Výsledky českých závodníků na halovém mítinku v Chemnitz 30.11.2019
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PROPOZICE   30. halové M - ČR veteránů v atletice 2020

Pořadatel: Z pověření SV ČAS – Atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou
Datum: Sobota 7. března 2020 od 10:30 hodin
Místo: Atletická hala na Střelnici, U Stadionu 1, Jablonec nad Nisou
Vedoucí činovníci:
Ředitel závodů:     Michal Preisler
Organizační delegát:     Helena Fanturová
Hlavní rozhodčí:     Božena Šulcová
Technický delegát:     Karel Šebelka

Přihlášky: Do 4. března 2019 do 24 hodin – elektronicky přes webový 
 formulář na adrese mistraky.unas.cz nebo poštou na adresu 
 RNDr. Jan Zedník, Žateckých 1258/15, 140 00 Praha 4.
 Uveďte údaje: jméno a příjmení, celé datum narození, kategorie,  
 adresa, email, telefon, oddíl, max. 3 disciplíny a odhadované  
 výkony, výškaři a tyčkaři uvedou skupinu.
Startují: Muži a ženy od 35 let. Výsledky budou přepočteny dle 
 jednoročních koeficientů WMA.  Pro určení koeficientu rozhoduje  
 věk k 7. březnu 2019.  
Disciplíny: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 3 000 m, 3 000 m chůze,  
 60 m překážek, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, kladivo, disk,  
 břemeno, smíšená štafeta 4x150m
Prezence: V závodní kanceláři v přístavbě haly od 9:00 do 12:00 hodin,   
 později nelze! Vchod venkem.
Startovné: Předem přihlášení členové SV 100 Kč za první disciplínu, 50,- Kč  
 za druhou a třetí. Nelze více než 3 disciplíny. 
 Přihláška na místě znamená dvojnásobné startovné!
Startovní čísla: Budou vydávána 20 minut před startem běhů nad 400 m.
Rozcvičování: V hale při maximálním respektování probíhajících soutěží nebo  
 podle počasí venku na dráze. Vstup do haly pouze po přezutí.  
 Šatny žen 1. patro, šatny mužů 2. patro.
Dlouhé vrhy: Uskuteční se jen v případě příznivého počasí, na 4 pokusy 
 v „Srnčím dole“. Upřesněno bude 6. března do 12 hodin na  
 s tránkách pořádajícího oddílu www.atletikajbc.cz
Vyhlašování: Slavnostní zahájení a vyhlášení veterána|veteránky roku 2019 ve 12.45 hod.,
 1. část ve 14:00 hodin v hale, 2. část v 15:00 hodin v hale,  
 3.část vyhlášení v 17:30 hodin v restauraci Střelnice, 
 možnost objednání večeře.
Občerstvení: V průběhu závodů v bufetu na balkonu
Výsledky: Budou zveřejněny na webových stránkách ČAS.
Vyhodnocení: První tři závodníci v disciplíně v kategoriích 35-59 let 
 a 60+ obdrží medaili a diplom.

10:30                                                                          koule Ž+M60+   kladivoM35-65   
11:00 3 000 m chůze Ž + M  výška skupina B      
11:40 3 000 m skupina A
12:00 3 000 m skupina B  
12:20 3 000 m Ž + M skupina C  dálka Ž + M60+  koule M 35-55 kladivo Ž+M70+
12:45 Slavnostní zahájení 
13:00 60 m přek. Ž + M70+   výška skupina A               
13:15 60 m přek. M                                                                 disk Ž+M70+
13:30 60 m Ž
13:40 60 m M                         tyč skupina B
14:00 1. slavnostní vyhlašování                                           disk M35-65                          
14:10 800 m Ž                    dálka M35–55                                     
14:20 800 m M                                 
14:30 200 m Ž                    tyč skupina  A 
14:40 200 m M                                                                                                                                          
14:50                                                                                                břemeno Ž+M70+                  
15:00 2. slavnostní vyhlašování 
15:15 1 500 m Ž + M70       trojskok Ž + M                                                                                
15:30                                                                                                břemeno M35-65
15:40 1 500 m M
16:00 400 m Ž
16:10 400 m M
16:25 smíšená štafeta 4x150m
17:30 3. slavnostní vyhlašování 
 na společenském večírku v restauraci Střelnice

Technická ustanovení:
Závodí se podle pravidel atletiky, pravidel WMA a tohoto rozpisu.
Každý závodník startuje na vlastní odpovědnost. Hala má umělý povrch, dráha 300 m, 
max. délka hřebů 6 mm. Všechny běhy a chůze se konají jako finále. Základní výšky ve 
skoku vysokém – skupina A 138 cm, skupina B 98 cm, zvyšování po 4 cm.
Základní výšky ve skoku o tyči určí technický delegát po dohodě se závodníky na místě.

PhDr. Slávka Ročňáková předsedkyně SV ČAS
Michal Preisler ředitel závodu

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu města Jablonec nad Nisou.

ČASOVÝ PROGRAM



veteránská ATLETIKA18 veteránská ATLETIKA 19

TJ Spartak Třebíč přijal 
nabídku na pořádání vete-
ránské soutěže družstev. 
Tato soutěž je stále ve 
stadiu zrodu, a proto 
hledáme životaschopnou 
podobu. Pro rok 2020 je 
stanoven termín 19. září. 
Už to samo o sobě je kro-
kem vpřed (vědět termín 
s velkým předstihem). Teď 
známe termín ještě před 
začátkem sezony a můžete 
si tak naplánovat svoje 
sportovní i rodinné aktivity 
pěkně dopředu. Je rovněž  
i čas najít vedoucí družstev 

Veteránská soutěž krajských 
družstev pro rok 2020

a ti zase mají dost 
prostoru oslovit případné 
zájemce o start (nejlépe 
na předcházejících vete-
ránských závodech).

Jako v loňském roce 
zůstaneme u starého 
rozdělení krajů – Praha, 
Středočeský, Jihočeský, 
Severočeský, Západočeský, 
Východočeský, Jihomorav-
ský a Severomoravský. 
Co se týká vedoucích 
družstev, můžeme zatím 
vycházet z loňského roku, 
ale poprosil bych buď  

o potvrzení nebo  
o nahlášení nového jména, 
a to do halového MČR  
v Jablonci n. N., to je do  
7. března 2020 včetně. 
Hlaste se osobně klidně  
až v Jablonci nebo mailem 
Heleně Fanturové 
helena.fanturova@seznam.cz 
nebo mně
petr.veleba@seznam.cz.

Zatím předkládám 
základní pravidla závodu, 
propozice budou včas 
připraveny a zveřejněny:

n Za krajské družstvo může 
startovat závodník, který 
bydlí v kraji nebo je v něm 
členem TJ.
n Družstvo mužů tvoří 3–10 
závodníků, družstvo žen 
3–5 závodnic.
n Závodník může startovat 
maximálně ve 3 disciplínách 
a štafetě.
n Na každou disciplínu 
může družstvo postavit 
2 závodníky.

n Pořadí závodníků  
v disciplíně bude stanoveno 
po přepočtu jednoletými 
věkovými koeficienty.
n Boduje prvních 10 závod-
níků v každé disciplíně.

Disciplíny
Muži: 
100, 200, 400, 1 500, 3 000, 
výška, dálka, koule, oštěp, 
disk, kladivo, 
štafeta 400-300-200-100 m

Ženy: 
100, 200, 400, 800, 3 000, 
výška, dálka, koule, oštěp, 
disk, kladivo, 
štafeta 400-300-200-100 m

Těšíme se na hojnou účast!

Za organizátory
Petr Veleba
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9. 2.
2020

22. 2.
2020

22. 5. – 24. 5. 
2020  

20. 6. 2020  

20. 7. – 1. 8. 
2020  

4. – 6. 9. 
2020  

6. 4. – 12. 4.
2021   

15. 5. – 30. 5. 
2021

15. 3. – 21. 3.
2020 

28. 3. – 29. 3. 
2020

2. 4. – 5. 4. 
2020 

Halové atletické mistrovství 
Rakouska Masters – Linz (Rakousko) informace 
v kalendáři veteránské sekce na www.atletika.cz a na 
https://www.oelv.at/de/service/downloads#oelv-meisterschaften

Halové mistrovství SR 
veteránů – Bratislava (Slovensko) 
informace na https://www.masterstrack.sk

Mezinárodní veteránské víceboje 
– Stendal (Německo)

9. mezistátní utkání 
– Leibnitz (Rakousko) 

MS na stadionu – Toronto (Kanada) 
https://wmatoronto2020.com/

MS v běhu do vrchu – Telfes im Stubai 
(Rakousko) muži 11,5 km, převýšení 1 100 m, ženy 7,5 km, 
převýšení 786 m

Halové MS – Edmonton (Kanada) 
https://www.wma2021.com/

Světové veteránské hry (WMG) 
– Kansai (Japonsko)

HME – Braga (Portugalsko) 
https://www.emaci2020braga.com/ (základní informace viz 
níže) Přihlášky do 21. 2. 2020 na webu pořadatele, orientační 
časový program na stránkách pořadatele. Na ME pořádá 
tradičně zájezd Studio Sláva (včetně vyřízení přihlášky).

ME v běhu do vrchu a trailovém 
běhu – Madeira (Portugalsko)
www.ema-madeira2020.com Přihlášky do 13. 3. 2020, 
orientační časový program na stránkách pořadatele: 27. 3. 
2020 – běh do vrchu 8,5 km, převýšení 900 m, startovné 50 
€, 29. 3. 2020 – trailový běh na 31 km, převýšení 1 950 m, 
startovné 50 € (je možné běžet i jako štafetu 3x 10,3 km).

ME na silnici – Madeira (Portugalsko) 
www.ema-madeira2020.com Přihlášky do 19. 3. 2020, 
orientační časový program na stránkách pořadatele: 2. 4. 
2020 – běh 10 km a chůze 10 km, startovné 55 €, 3. 4. 2020 
krosová štafeta 3x 2 km, startovné 30 €, 4. 4. 2020 – běh 
půlmaraton a chůze na 20 km a 30 km, startovné 55 €.

28. 5. – 30. 5. 
2021 

ME v běhu do vrchu a trailovém běhu 
– Val Tramontina (Itálie)

3. 7. – 10. 7. 
2021 

ME na stadionu – Tampere (Finsko)

21. 5. – 24. 5.
2020 

Mezinárodní veteránský běžecký 
desetiboj (Německo)
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Týmové foto má své kouzlo a         nevznikne na první pokus...
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Termínovka veteránských závodů 
v ČR v roce 2020
5. 2.  st  5. halová středa  Jablonec nad Nisou

8. 2.  so  Jablonská laťka  Jablonné v Podještědí

12. 2.  st  6. halová středa  Jablonec nad Nisou

19. 2.  st  7. halová středa  Jablonec nad Nisou

22. 2.  so  HMČR veteránů ve vícebojích  Jablonec nad Nisou

23. 2.  ne 3. otevřená Severočesko - Saská halová veteraniáda Jablonec nad Nisou

26. 2.  st  8. halová středa  Jablonec nad Nisou

7. 3.  so  HMČR veteránů  Jablonec nad Nisou

10. 3.  út  Přebor SABZO  Praha – Stromovka

18. 4. so  MČR veteránů v chůzi na okruhu  Olomouc

19. 4.  ne  MČR veteránů v krosu  Jaroměř

25. 4.  so  Libeňská veteraniáda  Praha

22. 5.  pá  Zlatá tretra  Ostrava – Vítkovice

30. 5.  so  Pražská veteraniáda  Praha – Eden

6. 6.  so  MČR veteránů na stadionu  Pacov

8. 6.  po  Memoriál Josefa Odložila  Praha – Juliska

13. 6.  so  MČR v ultramaratonu – Lesempolem  Veselice

26. 7.  ne  MČR veteránů v běhu do vrchu – Běh na Kozubovou  Dolní Lomná

8. 8.  so  Libeňská skokanská veteraniáda  Praha

14–16. 8.  pá–ne  Masters Europa Lovosice  Lovosice

16. 8.  ne  Veteránská desítka na dráze – Velká cena  Třebíč

5.–6. 9.  so–ne  MČR v desetiboji a sedmiboji  Litomyšl

19. 9.  so  Utkání krajských družstev veteránů  Třebíč

28. 9.  ne  MČR v silničním běhu na 10 km  Praha – Běchovice

3. 10.  so  MČR v půlmaratonu – Královský půlmaraton města  Písek

31. 10.  so  MČR v maratonu – Vinařský maraton  Velké Bílovice

Přirozeného pohybu  
v přírodě není nikdy dost, 
proto se organizátoři 
Společenství Kotržiny, 
spolek SDH Veselice  
a Pinec Veselice rozhodli 
prémiově rozšířit původní 
trailový běh na půlmara-
ton, maraton a ultra-
maraton dlouhý 63 km. 
Právě ten se poběží jako 
mistrovství ČR veteránů 
v ultramaratonu v sobotu 
13. června.

Vlastní trať bude tvořit 2, 4 
nebo 6 okruhů původního 
závodu krajinou Moravské-
ho krasu s délkou 10,05 km
s průběhem v prostoru 
startu a cíle tak, aby bylo 
možné vidět borce všech 
běhů přímo v akci  
z pohodlí udírny, točeného 
piva a živé hudby. Pro 

Veselský pouťový běh 
Lesempolem – mistrovství 
ČR v ultramaratonu 2020

závodníky bude na 4. a 10. 
km každého kola připrave-
no občerstvení dodané 
pořadateli a stoly pro 
vlastní občerstvení běžců.

Pro juniory, juniorky  
a příchozí bude vypsána  
i trasa dlouhá 5 km. Vydat 
se po ní můžou všichni bez 
omezení věku, pro které 
není tak důležitá výkon-
nost, ale společný zážitek 
a radost z pohybu ve volné 
přírodě. Děti se vydají na 
ještě kratší tratě.

Pro všechny účastníky 
jsou připraveny památeční 
medaile, občerstvení dle 
výběru, párky z udírny 
nebo vegetariánský kot-
lík, hromadná likvidace 
pouťového dortu, volný 
vstup na rozhlednu ve 

Veselici a na Horní i Dolní 
můstek propasti Macocha.

Na závěr proběhne 
slosování pro děti  
o plyšáky, pro dospělé 
o věcné ceny včetně 
putovního poháru štěstí 
a památečních půllitrů 
do půlnoci zdarma pivem 
doplňovaných. V průběhu 
a po skončení závodu vy-
stoupí v prostoru hlavního 
stanu folkrockové skupiny 
Hovaduo a Kořeny. 
Registrace na stránkách 
www.lesempolem.cz 
do 8. 6. 2020, na těchto 
stránkách najdete vše 
o závodě, včetně mapy 
a videa tratě. Propozice 
najdete ve 2. čísle VA.

Za organizátory 
Jiří Skoták a Dan Orálek

www.lesempolem.cz
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Mistrovství Evropy Masters v hale Braga (Portugalsko) 
Termín 15.–21. 3. 2020, přihlášky do 21. 2. 2020, 
Předpokládaná účast 4 000 sportovců 
(z toho odhadem 60 startujících z ČR). 
Základní přehled/program:

15. 3. 2020 – 400 m, výška, dálka, kladivo, 3 000 m chůze,
16. 3. 2020 – 60 m, 400 m, 800 m, výška, tyčka, dálka, kladivo, 3 000 m chůze,
17. 3. 2020 – 60 m, 800 m, 3 000 m, tyč, trojskok, koule, disk,
18. 3. 2020 – 60 m, 200 m, 3 000 m, tyč, trojskok, koule, disk,
19. 3. 2020 – 200 m, 60 m př., pětiboj, břemeno,
20. 3. 2020 – 200 m, 1 500 m, 60 m př., pětiboj, oštěp, břemeno, 5 000 m chůze,
21. 3. 2020 – 4x 200 m štafeta, pětiboj, oštěp, kros 5 km.

Soutěž tříčlenných týmů je zřejmě v krosu na 5 km a 5 km venkovní chůze (pořadatel 
to na stránkách zatím neuvádí), v neděli 22. 3. 2020 se koná ještě půlmaraton, ale je to 
pouze open závod (nezapočítává se do mistrovství Evropy).

Bližší informace podá Jiří Brychta, mezinárodní úsek, tel. 724 102 581, 
e-mail: obytnak@seznam.cz.

Na všech ME a MS je povinnost startovat v reprezentačních dresech – minulý rok jsme 
řešili i diskvalifikaci našeho závodníka za to, že nestartoval v dresu ČR – pohlídejte 
si to! Reprezentační dresy si objednejte s předstihem – způsob objednání je detailně 
popsán na www.atletika.cz (členská sekce/veteráni/aktuality).

www.emaci2020braga.com/en
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 40   Štěpánka  Kratochvílová  Praha 9
 45   Josef  Veber  Brodce
 45   Martin  Nedvídek  Rumburk
 50   Martin  Popek  Ludgeřovice
 50  Mgr.  Hana  Kopečková  Kutná Hora
 50   Petr  Tomáš  Praha
 60  Mgr. PhDr.  Eva  Kolářová  Mistřice
 65  JUDr.  Štefan  Malatín  Brno
 65  Ing.  Petr  Michler  Praha 8 – Dolní Chabry
 70   Vladimír  Kůtek  Lužany
 70   Vladimír  Varmuža  Hodonín
 75   Václav  Procházka  Ostrava
 75   Milan  Hozda  Zásada
 80   Vladimír  Kánský  Praha 4

 40   Žaneta  Václavková Krejčí  Praha 6
 45   Tomáš  Hellmich  Litvínov
 50  MUDr.  Jan  Cihlář  Dolní Břežany
 55   Ladislav  Dvorský  Ostrava
 55  Ing.  Karel  Popel  Kralovice
 55   Tomáš  Zetek  Křešice
 55  Mgr.  Irena  Šašková  Velké Popovice – Brtnice
 60   Petr  Chlumský  Františkovy Lázně
 60   Josef  Kunc  Vyškov
 60   Petr  Škrabánek  Bílovec
 65   Jiří  Urban  Otrokovice
 65   Hana  Kárníková  Vlašim
 75  PhDr.  Miloslava  Ročňáková  Zvole u Prahy
 85   František  Makový  Hradec Králové – Březhrad

 45  Mgr.  Petr  Hvolka  Frýdek - Místek
 50  Ing.  Daniel  Orálek  Brno
 55  Ing.  Milan  Serafin  Praha 6
 60   Miroslav  Nedvěd  Bakov nad Jizerou
 60  Ing.  Emil  Fuhrmann  Praha 9
 65   Jaroslav  Hubáček  Hradec Králové
 65   Jiří  Krofta  Praha 5 – Radlice
 70   Vladimír  Kvaltýn  Písek




