
Atletika Chrudim z.s.                 Chrudim 22.03.2019                                                                                                  

Oběžník  dorostenců Atletiky Chrudim. 

Ahoj chlapci,  

máme zde kalendářní jaro a za měsíc a půl začne atletická sezóna na dráze 2019. Oddíl 

přihlásil do KP i družstvo dorostenců a dorostenek. Není nás moc, proto je důležitá vaše 

100% účast na závodech. Apeluji na vás, aby jste se „probudili ze zimního spánku“ a začali 

na sobě „makat“. Závodů se zúčastní á 4 družstva dorostenců, dorostenek, juniorů a 3 

juniorek. Bodovat bude 10 nejlepších sportovců, dle kategorií – tzn. všichni. Z tohoto důvodu 

je nutná účast všech. 

Termíny a místa jednotlivých kol:  
1.kolo: sobota 04.05.19 v Pardubicích – předpokládaný odjezd v 8:30 hod. od lávky u ZŠ. 

2.kolo: sobota 25.05.19 v Pardubicích – odjezd  upřesním po vydání pořadatel oběžníku. 

3.kolo: sobota 31.08.19 v Chrudimi                   

Soupeři nám budou: 

AC Pardubice, Hvězda Pardubice, Ústí nad O. Dorostenky: ACPAR,HVEPA,VMYTO.   

Disciplíny: . 

V každém kole: 100,200,400,800,110přek.,300přek., výška, dálka, tyč, trojskok, koule, disk, 

kladivo, oštěp. 

1. kolo: navíc 3000 a 4x100. 

2. kolo: navíc 1500, 2000 přek. a 4x400. 

3. kolo: navíc 3000 a 4x100. 

Prosím, dejte mi nejdéle do 15.04.19 vědět, zda se závodů zúčastníte a jaké chcete jít 

disciplíny. V případě, že nebudete vůbec závodit, tak obratem. Vyplňte níže uvedený 

dotazník. Jmenovitá přihláška do závodů se dělá pět dní předem přes internet. Navíc musím 

s předstihem zajistit dopravu. Oddíl přihlásil i družstvo dorostenek. Pokud nás bude víc, tak 

budeme jezdit společně autobusem a to by pro vás mohlo být též zajímavé. 

Naši nejlepší dorostenci (dorostenky) mohou závodit i za družstvo mužů v KP ( žen v II. lize). 

Termíny těchto závodů: muži KP - 19.05. v Týništi n.O., 2.06. v Chrudimi, 23.06. v Trutnově 

a 1.09. ve Svitavách. Ženy: 18.05. Ústí n.O., 8.06. Litomyšl, 22.06. Pardubice, 24.08. Čáslav. 

M ČR jednotlivců dorost. kategorií + juniorských se uskuteční 29. a 30.06.v Olomouci, KP 

dorostenců 21.09. v Litomyšli. Další termíny závodů najdete na web. stránkách Atletiky 

Chrudim. (www.tletikachrudim.cz) 

To je zatím tak vše. Hlavně si poznamenejte termíny soutěží družstev, odjezdy a neplánujte si 

v tyto dny další aktivity – jedná se o výsledek celého kolektivu a kolikrát již rozhodoval 

pouhý jeden bodík o úspěchu družstva. Všem přeji hodně úspěchů, osobních rekordů, vyhnutí 

se zraněním a úspěšnou sezónu 2019.         

 

Zdraví vás vedoucí družstva  Karel Fiedler, email: karel.fiedler@email.cz          

………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dotazník dorostencům Atletiky Chrudim před sezonou 2019 
 

Jméno a příjmení: ………………………………………e-mail: ……………………………………...  

 

V sezoně 2019   BUDU – NEBUDU závodit za družstvo dorostu Atletiky Chrudim (nehodící škrtni). 

 

V 1.kole   4.05.19 chci přihlásit na tyto disciplíny:……………………………………………………. 

V 2.kole 25.05.19 chci přihlásit na tyto disciplíny:……………………………………………………. 

V 3.kole 31.08.19 chci přihlásit na tyto disciplíny:……………………………………………………. 

 

V …………………….. dne………2019                                       podpis  ……………………………. 



  


