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KALENDÁRIUM

24. 6. se doívá 80 let rozhodèí Ladislav Kalèík ze Zbraslavi, èlen Sokola Dobøichovice. Rozhodèím je
od roku 1949, v souèasné dobì je ústøedním rozhodèím, ústøedním instruktorem rozhodèích, pøedsedou komise rozhodèích Støedoèeské oblasti.
28. 6. oslaví 60 let Zdenìk Truksa z Èechovic, od roku 1971 pùsobí jako trenér, mezi jeho významné
svìøence se øadí V. Noièková, I. Kleinová, F. Tempír, P. Bure a dalí.
1. 7. doívá se 80 let Libue Lomská, rozená Geislerová, sprinterka a pøekákáøka Moravské Slavie
Brno, potom SK idenice a Sokola Vinohrady, která pøekonala dvakrát v roce 1948 èeskoslovenský
rekord na 80 m pøekáek a v tomté roce byla èlenkou rekordní tafety na 4x100 m. Reprezentovala
nás v letech 19481949 ve tøech mezistátních utkáních. Zúèastnila se OH 1948 v Londýnì, kde se
umístila ve finále bìhu na 80 m pøekáek na estém místì. V letech 19431948 byla osmkrát mistryní
republiky a Protektorátu, a sice tøikrát v bìhu na 80 m pøekáek, dále v trojboji, jako èlenka tafety
4x100 m a tøikrát jako èlenka tafety 4x200 m. V roce 1948 odela do USA, kde ije dosud.
1. 7. doívá se 60 let také v zahranièí jedna z pøedních èeskoslovenských vícebojaøek RNDr. Vlasta
Pøikrylová, provdaná Seifertová a pozdìji Skruná, dritelka tøí støíbrných medailí z EHH 1967
na 50 m pøekáek a ve tafetì 1x1 kolo a z EHH 1968 ve tafetì 1-2-3-4 kola. Zaèala závodit v Mladé
Boleslavi pod vedením Oty Mlejnka a pozdìji Vítìzslava Køenka a v RH Praha pod vedením Jana Hanèe
a pak Zdeòka Hollera. Byla mistryní Èeské republiky v letech 19711972 a do svého odchodu do
zahranièí v pìtiboji, ve skoku dalekém, v bìhu na 200 m a bìhu pøekákovém na 80 m a jako èlenka
tafet 4x100 m a 4x400 m. Stala se dritelkou 29 rekordù a reprezentovala nás ve 22 utkáních, z toho
jednou v Evropském poháru. Jako první èeská atletka pøekonala hranici 640 cm v dálce a 4500 v pìtiboji.
Zúèastnila se bez výraznìjího úspìchu OH 1960 a ME 1966.
6. 7. slaví 25. narozeniny výborný bìec na 400 m pøekáek tìpán Tesaøík z Dukly Praha. Halový
mistr Evropy 2000 ve tafetì 4x400 m zaèínal jako házenkáø, s atletikou pak v Dukle Praha roku 1992.
Jeho prvním trenérem byl Z. Saudr, od roku 1994 R. Èerný, od 1998 D. Kupka. V roce 1997 se zúèastnil
ME juniorù na 400 m pøekáek a ve tafetì na 4x400 m, s ní skonèil sedmý. Na MS 2001 na 400 m
pøekáek nepostoupil z rozbìhu, stejnì tak jako se tafetou na 4x400 m. V tomté roce na Svìtové
univerziádì postoupil do semifinále bìhu na 400 m pøekáek. Jedním z vrcholù dosavadní kariéry pro
tìpána Tesaøíka bylo loòské ME v Mnichovì, kde na 400 m pøekáek obsadil 6. pozici a se tafetou na
4x400 m skonèil ètvrtý.
6. 7. se také pøed 25 lety narodil pøední èeský sprinter souèasnosti Radek Zachoval z Dukly Praha,
mistr republiky 2002 na 100 m a 200 m. Svìøenec trenéra Dalibora Kupky hned pøi svém debutu na
halovém ME v roce 2000 postoupil do semifinále bìhu na 200 m, v loòském roce pak ve stejné soutìi
i disciplínì skonèil pátý. V roce 2001 se zúèastnil mistrovství svìta, kde na 200 m vypadl v rozbìhu,
stejnì tak jako èlen tafety na 4x400 m. V loòském roce na ME v Mnichovì proel do semifinále bìhu
na 400 m, se tafetou pak vybojoval 4. místo. Osobní rekordy Radka Zachovala mají hodnotu 20,67
(200 m) z roku 2001, 400 m loni zabìhl za 46,36.
JJ

A
atletické listy

A

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU

35. roèník / 2003 / 17

ÈAS INFORMUJE

Zasedání výboru ÈAS
Ve ètvrtek 12. èervna se v Ostravì uskuteènilo zasedání výboru Èeského atletického svazu, jeho hlavním bodem bylo projednání návrhu nominací reprezentaèních drustev Èeské republiky pro mezinárodní soutìe nadcházejícího období. Pro mezistátní utkání juniorù Èeská republika  Chorvatsko  Maïarsko  Slovinsko, které se uskuteèní 28. 6. v chorvatském Varadinu, bylo nominováno 34 závodníkù
a 32 závodnic. Kompletní nominace týmu ÈR je zveøejnìna na webových stránkách ÈAS (www.atletika.cz).
KLT
Schùze trenérské rady ÈAS
Ve ètvrtek 12. èervna 2003 se v Ostravì konala schùze trenérské rady ÈAS. Byly projednány návrhy
nominace èeských drustev pro mezinárodní soutìe v èervnu 2003. Jednalo se o 1. ligu SPAR Evropského poháru (21.22. 6., Velenje, Slovinsko), mezistátní utkání juniorù Èeská republika  Chorvatsko
 Maïarsko  Slovinsko (28. 6., Varadin, Chorvatsko) a mezinárodní mítink pro kategorie do 19 a do
22 let (21.22. 6., Mannheim, Nìmecko). Trenérská rada dále zhodnotila Evropský pohár v chùzi,
konaný 18. 5. 2003 v ruských Èeboksarech. Vystoupení èeské reprezentace je povaováno za vydaøené. Oceòují se pøedevím mimoøádné výsledky dosaené Chaloupkou a Holuou, ale i výkony Malysy
a Dibelkové.
KLT
Obnova registrací
Letos poprvé konèí platnost vech registraèních prùkazù vydaných v prùbìhu roku 1998 dnem 31. 12.
2003. Chceme upozornit vechny závodníky, kterých se to týká, aby na obnovu platnosti mysleli vèas a
nenechávali ji a na prosinec. Jedná se toti o 1902 závodníky a jetì 341 tìch, kterým skonèila
platnost v roce 2002 a dosud o obnovu nepoádali. Takové mnoství není potom moné technicky
zvládnout v krátkém èase.
K obnovì registraèního prùkazu není tøeba vyplòovat znovu Pøihláku k registraci, pokud se nezmìnily ádné údaje (napø. adresa bydlitì, pøíjmení sòatkem atd.). Staèí poslat starý registraèní prùkaz
nebo uvést jméno, pøíjmení, rodné èíslo a pøiloit fotografii.
Eva Vápenková, referentka ÈAS
Opravy v publikaci Historie Mistrovství Èeské republiky

ATLETICKÉ LISTY, informaèní bulletin Èeského atletického svazu n Èeský atletický svaz, Diskaøská 100,
169 00 Praha 6-Strahov n Vydává Èeská atletika, s.r.o., 5. kvìtna 9/1323, 140 00 Praha 4 n Zpracoval a za
obsah èísla odpovídá: Tomá Klement, tel.: 233 014 409, fax: 220 513 565, e-mail: tklement@atletika.cz n
Sazba a tisk: Nakladatelství OLYMPIA, a. s. n Inzerci vyøizuje: Èeská atletika, s.r.o., tel.: 241 400 305,
fax: 261 218 227, e-mail: atletika@ceska-atletika.cz n Pøedplatné: sekretariát tiskového oddìlení ÈAS,
Jitka Doleilová, tel.: 233 014 444, fax: 220 513 565, e-mail: redakce@atletika.cz n Ev. è. MK ÈR E 13952
n Uzávìrka tohoto èísla: 19. 6. 2003.
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V únoru 2003 vyla publikace s názvem Historie Mistrovství Èeské republiky, kterou obdrely vechny
oddíly a øada atletických expertù. Bohuel v ní dolo k nìkterým chybám, které zde opravujeme:
Str. 79  Mistrovství republiky drustev en v roce 1992  na 7. místo patøí Slavia Praha a dalí poøadí
je nutno o jedno místo posunout.
Str. 102  uvedené tabulky soutìí národní ligy muù a en jsou správnì z roku 1986 (èást je i na str.
103). Chybí zde celý roèník 1985, který má následující podobu:
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1985
Mistrovství muù (jednorázové)
1. Bohemians Praha
2. umava Klatovy
3. Chrudim
4. Zbrojovka Brno B
5. RH Praha B
6. Jablonec nad Nisou B
Národní liga muù (skupina C)
1. Chrudim
2. Zbrojovka Brno
3. Tøinec
4. Olomouc
5. Gottwaldov
6. Vítkovice B
7. Technika Brno
8. Ústí nad Orlicí
Mistrovství en (jednorázové)
1. Slavia Praha
2. Zbrojovka Brno
3. Dynamo Pardubice
4. Geotest Brno
5. Bohemians Praha
6. Kolín
Národní liga en (skupina C)
1. Zbrojovka Brno
2. Geotest Brno
3. Havíøov
4. Tøinec
5. Univerzita Olomouc
6. umperk
Národní liga muù (skupina A)
1. Bohemians Praha
2. umava Klatovy
3. Kladno
4. koda Plzeò
5. Dukla Praha B
6. Atletik Praha
7. Sparta Praha B
8. Litvínov
Kvalifikace muù o celostátní ligu
1. Bohemians Praha
2. UK Bratislava
3. umava Klatovy
4. Chrudim
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Národní liga en (skupina A)
1. Slavia Praha
2. Bohemians Praha
3. Tábor
4. Ústí nad Labem
5. Dynamo Plzeò
6. Karlovy Vary

A

Zmìny v adresáøi ÈAS k 18. 6. 2003
V adresáøi funkcionáøù:
Doplnìní kontaktu na sekretáøku Ústeckého KAS:
Vìra HOTOVÁ  Hluboká 440, 403 31 Ústí nad Labem 16 - Netìmice
TB: 475 507 172, mobil: 607 626 489, E-mail: mhotovy@iol.cz
V adresáøi atletických oddílù/klubù:
TJ VOKD Ostrava-Poruba
zmìna adresy pøedsedy AO: Zdenìk DUDA, achetní 6, 735 32 Rychvald

Kvalifikace en o celostátní ligu
1. Slavia Praha
2. Zbrojovka Brno
3. Dynamo Pardubice
4. VS Koice

TJ LIAZ Jablonec nad Nisou
zmìna webové stránky: atletika.ijablonec.cz
zmìna e-mailové adresy: sekretariat@atletika.ijablonec.cz

Národní liga muù (skupina B)
1. RH Praha B
2. Jablonec nad Nisou B
3. Dynamo Pardubice
4. Liberec
5. VTJ Kutná Hora
6. Mladá Boleslav
7. Jablonec nad Nisou C
8. Stará Boleslav

Eva Vápenková, referentka ÈAS

Nabídka zájemcùm o sportovní a zdravotní masá
Spolupráci atletickým klubùm, oddílùm a sportovcùm nabízí masér Jiøí vára, který pùsobí jako masér
ve Fakultní nemocnici v Motole na klinice rehabilitace docenta Pavla Koláøe. Jiøí vára se zamìøuje na
sportovní i zdravotní masá (poúrazovou a pooperaèní) a má zájem o spolupráci s nìkterým sportovním
klubem/oddílem (èi sportovci) v Praze. Podrobnosti se dozvíte pøímo od Jiøího váry, kterého mùete
kontaktovat na tel.: 606 447 595 nebo e-mailem na adrese: J.N.nemocnice@seznam.cz.
KLT

Kvalifikace muù o národní ligu
1. RH Cheb
2. Slezan Opava
3. Pacov
4. Bílina
5. Znojmo
6. Turnov
7. VTJ Kutná Hora B
8. Bohemians Praha B

ATLETIKA V MÉDIÍCH ÈAS
Èasopis ATLETIKA
n Èeská republika se stala poøadatelem 8. mistrovství Evropy veteránù v silnièním bìhu, chùzi a krosu.
Èasopis ATLETIKA ve svém 6. èísle pøináí reportá, výsledky, ohlasy a dalí zajímavosti z této
soutìe.
n Druhý èervencový víkend se uskuteèní Mistrovství Èeské republiky muù a en na dráze, které
poprvé hostí hanácká metropole Olomouc. O tom, jak jsou atleti domácí pièky pøipraveni na boj
o tituly, ale i o limity na svìtový ampionát, informuje 6. èíslo èasopisu ATLETIKA.
n Roman ebrle potøetí v øadì kraloval prestinímu desetibojaøskému mítinku v rakouském Götzisu.
Èasopis ATLETIKA sleduje cestu svìtového rekordmana k druhému nejlepímu výkonu kariéry
s jeho exkluzivním komentáøem.
n ATLETIKA è. 6 vychází 26. 6. 2003.

Národní liga en B
1. Dynamo Pardubice
2. Kolín
3. Jablonec nad Nisou B
4. Liberec
5. Mladá Boleslav
6. Hradec Králové
Kvalifikace en o národní ligu
1. Kladno
2. Gottwaldov
3. V Praha B
4. Svitavy
5. Litvínov
6. Vítkovice B
7. koda Plzeò B
8. RH Èeské Budìjovice
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www.atletika.cz

Jiøí Hetflei

Aktuality z domácí atletické scény. n Výsledky ze soutìí v Èeské republice a významných zahranièních
závodù. n Oficiální termínová listina Èeského atletického svazu. n Medailony souèasných i bývalých
èeských atletù. n Detailní rozbor velkých soutìí a dalích významných událostí. n Dlouhodobé soutìe
mládee. n Èeské, evropské a svìtové rekordy a prùbìné tabulky roku 2003. n Odkazy na atletické
oddíly, èinovníky a dalí webové stránky zabývající se atletikou. n Mimoøádné události svìtové atletiky
v rubrice Ná tip. n Dennì atletické zprávy z titìných médií. n Bodovací tabulky pro víceboje. n
Pravidelná aktualizace limitù pro reprezentaèní akce sezony 2003 splnìných èeskými atlety. n Podrobné informace a pøíspìvky dalích médií Èeského atletického svazu.
KLT
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n Jihomoravský krajský atletický svaz z výjezdního zasedání výboru dne 20. 5. 2003 ve Vykovì
Pøítomni byli pp. Seèkáø, ilavský, Sequent, omluveni byli pp. Ryka a oba. Jako hosté byli pøivítáni
RNDr. Petr Hájek, starosta Mìsta Vykova mgr. Lubo Kadlec, místostarosta Mìsta Vykova MUDr.
Frantiek Adamec, místostarosta Mìsta Vykova mjr. Milan Steininger, zástupce velitele 4. velitelství pro
výcvik a tvorbu doktrín ve Vykovì ing. Josef Táborský, øeditel Vykovských slueb, s.r.o. Jaroslav
Hastík, vedoucí sportovi VS, s.r.o. ing. arch. Duan Jakoubek, zastupitel KÚ Jihomoravského kraje
JUDr. Dalibor Valín, èlen finanèního výboru Mìsta Vykova PaedDr. Ivan Pokorný, øeditel vykovského
gymnázia, zastupitel Mìsta Vykova a iniciátor setkání Jiøí Hajzler. n Na programu jednání byla podpora
rekonstrukce a obnovy atletického areálu ve Vykovì a zajitìní sociálního zázemí na stadionu pro
atlety. Výbor Jihomoravského KAS pøi svém zasedání doel k následujícím závìrùm: Armáda ÈR nemá
monost sdruovat prostøedky smìrem k zaøízení Mìsta. Dalo by se jednat o sdruování prostøedkù
smìrem do areálu Armády; Armáda ÈR má vyèlenìny prostøedky na placení nájmù a existuje okamitá
poptávka po hale; závazná podrobná studie, vypracovaná variantnì, je jediným moným základem pro
dalí jednání a zajitìní finanèních zdrojù na rekonstrukci sportovi. Bez tohoto materiálu nelze lobovat na kraji ani na úrovni vrcholných zákonodárných orgánù. Tento názor jasnì vyslovil ing. arch.
Duan Jakoubek a pøi osobním jednání p. Hajzlera i senátor ing. Ivo Bárek a manaerka Èeského
atletického svazu paní Helena Fibingerová; je tøeba nepodcenit zpracování podkladových materiálù
jako souèásti analýzy sportovi vypracovávané Jihomoravským krajem; výbor konstatoval jako vhodné
vyuít strategie ÈSTV, kde budování umìlohmotných povrchù patøí mezi prioritní akce; atletika ve
Vykovì si zaslouí a potøebuje pomocnou ruku, je tøeba vyuít a navázat na devizu úspìného mistrovství ÈR v pùlmaratonu v roce 2001, zejména z hlediska kontaktù a dobré vùle zainteresovaných osob.
Mezi první kroky by vak mìlo patøit poskytnutí potøebného zázemí na letním stadionu ve Vykovì; je
tøeba spojit síly kolství, Mìsta Vykova a jednotlivých sportovních odvìtví za úèelem získávání dotací
na rekonstrukci sportovního areálu za parkem. n Dalím bodem programu výjezdního zasedání bylo
projednání pøedání agendy sekretáøe Jihomoravského KAS mezi p. ilavským a p. Gottwaldem. Tato
operace ji byla vyøízena. n Medaile a diplomy pro mistrovství Moravy a Slezska 2003 na dráze vech
kategorií jsou zajitìny a budou vèas pøedány poøadatelùm. n Byl zamítnut pøíspìvek J. Kuelovi (okres
Blansko) na vydání historické broury o atletice v okrese Blansko z toho dùvodu, e Jihomoravský KAS
nedostává v souèasné dobì finance na podporu èinnosti okresních atletických subjektù a není moné
tedy finanènì pokrýt jednotlivé poadavky tìchto adatelù. Bylo doporuèeno toto zajistit ze sponzorských pøíspìvkù. Podobnì byl zamítnut poadavek Okresního AS Vykov. n Na zasedání výboru dále
byla kritizována neúèast delegátù Jihomoravského KAS na VH ÈAS, která se konala v nedìli 27. 4.
2003. n Výbor Jihomoravského KAS øeil zmìnu v personálním zajitìní vedení atletické èásti výpravy
Jihomoravského KAS na Olympiádu dìtí a mládee v Litomyli.
n Støedoèeský krajský atletický svaz schùze výboru dne 9. 6. 2003 v Praze
Pøítomni byli pp. Pelikán, Èíhal, Ort, Setnièka, Müller a Èerepuák. n V úvodu byla provedena kontrola
zápisu minulé schùze a bylo konstatováno, e sestavení seznamu kolních atletických drah s umìlým
povrchem stále trvá. n Výbor zhodnotil KP Støedoèeského kraje na dráze, který se uskuteènil 24.25. 5.
2003. Bylo konstatováno, e komplexní hodnocení zatím nelze provést vzhledem k nepøítomnosti zástupce STK p. Klesnila, trenérské rady p. Sládka a rozhodèích p. Kapièky. Rovnì výsledky v písemné
formì nejsou k dispozici. Byla vzata na vìdomí informativní zpráva pøedsedy Støedoèeského KAS doc.
Pelikána, který se zúèastnil KP v Houtce i v Kladnì. Oba KP probìhly bez vánìjích problémù, pouze
v Kladnì byl urèitý nedostatek rozhodèích a nastalo prodlouení oproti èasovému poøadu. n Výbor
Støedoèeského KAS dále projednal Ligu støedoèeských vytrvalcù. Výsledky posledního kola jarní èásti
Ligy (Bìh Lapákem), který se konal 11. kvìtna, dosud nedoly, a tak poøadateli závodu nebude pøiznán
poøadatelský pøíspìvek a závod nebude pro pøítí rok zaøazen do Ligy støedoèeských vytrvalcù. Výbor
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Støedoèeského KAS zároveò ádá p. Klesnila, aby výsledky od poøadatele získal. n P. Èerepuák pøednesl zprávu o soutìích drustev mladího actva Støedoèeského kraje. Do podzimního finále postupují
v kategorii hochù i v kategorii dívek drustva Kablo Kladno, Slavoj Stará Boleslav, 6. Z Mladá Boleslav
a Lokomotiva Rakovník. n Dalím bodem projednávání výboru Støedoèeského KAS byl dopis pøedsedy
organizaèní komise ÈAS ing. Cogana, týkající se návrhu Smìrnice ÈAS o registrovaných sportovcích.
Výbor Støedoèeského KAS povauje èasový interval mezi pøedáním pøestupního lístku oddílem závodníkovi a jeho odeslání závodníkem na Èeský atletický svaz (tj. 25.30. kalendáøního dne) za krátký
a doporuèuje jeho prodlouení na min. 10 dnù. n Na podnìt pøedsedy Støedoèeského KAS doc. Pelikána byla obsáhle prodiskutována otázka spravedlivého ohodnocení oddílù, které v dùsledku toho, e
mají dráhy s umìlým povrchem, jsou poøadateli vìtiny soutìí. V této souvislosti padla øada návrhù. n
Bylo schváleno, aby Støedoèeský KAS podal ádost o grant v rámci 2. kola výbìrového øízení na akce
halový KP drustev dorostu a víceboje na Kladnì. n Výbor Støedoèeského KAS schválil návrh plánu
schùzí na druhou polovinu roku 2003. n Výbor Støedoèeského KAS vyzývá oddíly k vìtí aktivitì pøi
poøádání závodù v období letních prázdnin. Podle broury Atletické soutìe 2003  II. díl oznámily STK
ÈAS poøádání závodù v tomto období ze Støedoèeského kraje pouze Èáslav (5. èervence), Kolín (24.
srpna) a Stará Boleslav (27. srpna). Zámìrem Støedoèeského KAS pro následující sezonu je uspoøádání
akce podobné Východoèeskému turné. Výbor Støedoèeského KAS tak ádá jednotlivé oddíly k vyjádøení
se k tomuto tématu. n Pøítí schùze Støedoèeského KAS se uskuteèní v pondìlí 30. èervna 2003 od
15,30 hodin v Praze na Strahovì.
n Ústecký krajský atletický svaz schùze výboru dne 12. 6. 2003 v Bílinì
Schùze se zúèastnili pp. abata, Hotová, Lesnik, Honzík, Hotový M., Hotový St., Neubert a Holcr. Omluveni byli pp. Janouch, Kaplan a Rybák. n V úvodu byla provedena kontrola úkolù z pøedchozí schùze. n
Výbor dále provedl dílèí hodnocení soutìí na dráze. P. abata se v této souvislosti pozastavil nad
poèetnými starty mimo soutì na KP dorostu. Úkolem pro pøedsedu STK Ústeckého KAS tak je provést
analýzu vìkových kategorií startù mimo soutì, a to do 30. 9. 2003. n Bylo provedeno zhodnocení
prùbìhu soutìí drustev. Vechny soutìe v rámci kraje probíhají podle broury Atletické soutìe
2003. Nedostatkem je vak absence øídícího soutìe starího actva, kterého mìl zajistit ASK Dìèín.
Úkolem pro pøedsedu STK Ústeckého KAS je zajistit kontrolu bodování, které provádìly poøadatelské
oddíly za øídícího soutìe (roèníky, trestné body), a to do 14. 8. 2003. n Výbor Ústeckého KAS projednal plán práce na II. pololetí roku 2003. n Dále bylo konstatováno, e Ústecký KAS v tomto roce
nebude organizovat dopravu do jednotlivých míst konání mistrovství ÈR (Èeská Lípa, Opava, Olomouc,
Kladno). Oddíly si zajiují dopravu ve své kompetenci. n P. Lesnik informoval o nákladech na zajitìní
organizaèních záleitostí Olympiády dìtí a mládee, které byly zvýené kvùli slubám telefonu, internetu a cestovného. P. Lesnik proto navrhuje úhradu prokazatelných nákladù na tuto akci. n Pí. Hotová
pøedloila návrh rozpoètu Ústeckého KAS 2003. P. abata návrh dopracuje, nìkteré body návrhu upøesnìní a pøedloí ke schválení na schùzi Ústeckého KAS 14. 8. 2003. n P. abata povìøil pí. Hotovou
vypracováním smlouvy pro zabezpeèení èinnosti SCM o poskytnutí neinvestièní dotace ze státního rozpoètu. n Vem oddílùm a klubùm bylo uloeno prostudovat kapitolu Zasílání výsledkù a dodrovat ji. n
Krajský statistik p. Holcr postoupí dolé výsledky p. Hoffmannovi (MF Dnes, Ústecký kraj). n Dozorèí
rada urèila p. Poláèka k provedení kontroly èinnosti Ústeckého KAS. n Dále byla projednána monost
uskuteènìní halových KP 2004 v Chemnitzu (SRN). Podrobnosti a podmínky zjistí p. abata. n Nové
disky (1,5 kg) od Èeského atletického svazu budou rozdìleny následovnì: Bílina 3x, Ústí nad Labem 2x,
Lovosice 1x, Dìèín 1x, Litvínov 1x, Most 1x, Chomutov 1x. n Vem èlenùm výboru bylo uloeno pøipravit si pøipomínky k návrhu Smìrnice ÈAS o registrovaných sportovcích. n Pøítí schùze výboru Ústeckého KAS se koná ve ètvrtek 14. srpna 2003 od 16 hodin v Ústí nad Labem.
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A

INZERCE

- - -PRO VECHNY ATLETY- - Nabídka pièkového náøadí a náèiní od firem

NELCO(India), NORDIC SPORT AB, POLANIK,
GILL ATHLETICS, AP REKORD a dalích.........
Znaèka kvality a spolehlivosti

CENOVÉ HITY: kladiva toèená ocel NELCO International 3,007,26 kg: Ceny 976
a 1342 Kè vè. DPH, disky NELCO S/R Popular Laminat 1,002,00
kg: Ceny 610 a 793 Kè vè. DPH, pøekáka pohyblivá PP-180, chránìná molitanem: Cena 1735 Kè vè. DPH
Ihned k dodání: koule, kladiva, otìpy, disky, startovní bloky, tafetové kolíky, medicinbaly a dalí potøeby
OBJEDNÁVKY: Miroslav GUZDEK, kpt. Nálepky 516, 739 61 Tøinec,
tel.: 732 150 627, fax: 558 325 283

A

Èerven
24.
24.
25.
25.
25.
26.
27.
28.

10:00
16:00
11:00
16:00
16:30
17:00
17:00

28.

10:00

28.

13:00

28.
28.
28.
28.
28.29.
29.
29.
29.

14:00
14:00
17:00
18:20
12:10
12:10

Atletické závody mládee
4. sokolské úterý
Setkání vítìzù Poháru rozhlasu s Èeskou spoøitelnou
Bìh Olympijského dne (silnièní bìh)
Veøejná atletická støeda
Veøejné závody PAS
Veøejné závody PAS
Mezistátní utkání ÈR  Chorvatsko  Maïarsko  Slovinsko
(J, Jky)
OM Karlovarského a Plzeòského kraje
v bìhu do vrchu (M, , J, Jky, Dci, Dky, ci, ky)
OM Karlovarského a Plzeòského kraje v chùzi
(M, , J, Jky, Dci, Dky, ci, ky)
10 km chùze pro 5. kolo I. ligy muù (skupina A, B)
10 km chùze pro 5. kolo II. ligy muù (skupina A, B, C)
Pøebor Jihoèeského kraje a kraje Vysoèina na dráze (M, )
Bìh Luanskými hvozdy (terén a asfalt 8 km)
Mistrovství ÈR ákù a ákyò na dráze
Mítink IAAF Grand Prix II  Memoriál Josefa Odloila
10 km chùze pro 5. kolo I. ligy muù (skupina C)
10 km chùze pro 5. kolo II. ligy muù (skupina D)

Liberec
Opava
Stará Boleslav
Liberec
Pardubice
Praha-Dìkanka
Praha-Eden

Klenèí
Domalice
Domalice
Nová Vèelnice
Luany
Èeská Lípa
Praha-Juliska
Tøebíè
Tøebíè

Letní závody

Èeská Lípa

Varadin / Chor.
Klenèí

Èervenec

SPORT

4.

... si dovoluje pro Vás pøipravit opìt nìco pøíjemného...

POLANIK o 10 % levnìji
pøi zachování vech bìných výhod a slev

Pøítí týden uzavíráme objednávky na dovoz náèiní

NORDIC.

Informace Vám rádi zaleme:
LA Sport s.r.o., Lísková 13, 312 16 Plzeò, tel.: 608 703 331,
lasport@volny.cz, www.volny.cz/lasport/uvod.htm
Dodáváme náèiní firem: Vin ex, Pacer, Lancet, Berg, AP Rekord...
Otìpy, disky, pøekáky, bloky, kolíky, doskoèitì, stojany, tyèe, laky, tretry, kladiva, koule ...
Lísková 13, 312 16 Plzeò, tel.: 608 703 331, lasport@volny.cz,

... pro dobré atlety...
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KALENDÁØ

20:00

NÁ TIP

Mezistátní utkání
reprezentaèních výbìrù
do 19 let
ÈESKÁ REPUBLIKA
versus

Chorvatsko-Maïarsko-Slovinsko
v chorvatském Varadinu

v sobotu 28. èervna 2003
sledujte na www.atletika.cz

V nedìli 29. èervna 2003
stadion v Praze na Julisce
pøivítá

superhvìzdy èeské
i svìtové atletiky
na mítinku IAAF Grand Prix II
MEMORIÁL
JOSEFA ODLOILA
Hlavní program zaèíná
v 18,20 hodin
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