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Vážení rodiče, 
zdravím Vás a zasílám aktuální informace po pandemii koronaviru pro letošní atletickou sezónu. Došlo k redukci  
počtu závodů družstev (o jedno méně), ke změnám termínů a míst konání.  
 
1.) Soutěže družstev 2020. 

Atletika Chrudim přihlásila do krajského přeboru družstev nejmladší žáky a žákyně (ročník nar. 2009 a mladší), 

mladší žáky a žákyně (ročník narození 2007 a 2008), starší žáky a žákyně (2005 a 2006), dorostence a 

dorostenky (2003 a 2004). Od  staršího žactva má soutěž postupový charakter – Mistrovství Čech se koná 26.09. 

– místo zatím neurčeno. Případné finále M ČR 3.10. v Kolíně. 

 

Vedoucí družstev, termíny jednotlivých kol a odjezdy autobusů. 

Nejmladší žáci (T Netymach) a  nejmladší žákyně (N. Netymachová): 1. kolo 17.05. v Chrudimi, 2. kolo 16.09. 

v Litomyšli (ve 13:10 hod. od letního stadionu),  finále KP 4.10. ve Svitavách (v 7:45 hod. od letního stadionu). 

Mladší žáci (J. Šmejc) a ml. žákyně M. Štěpánková): 1.kolo 25.06. ve Vysokém Mýtě (ve 13:20 od letního 
stadionu), 2. kolo 9.09. v Pardubicích (ve 13:40 od lávky), Finále (postupují prvá tři družstva ze skupiny) 27.09. 

Litomyšl (v 8:00 hod. od lávky u ZŠ). 

Starší žáci (L. Pilař) a st. žákyně (O. Holá): 1. kolo 13.06. ve Svitavách (v 7:30 od letního stadionu). 2. kolo 

28.06. v Chrudimi. 3. kolo 5.09. v Ústí n.O. (v 8:00 od letního stadionu). Případné Mistrovství Čech  (postupují 

dvě nejúspěšnější družstva z  KP) 26.09. – místo zatím neurčeno + finále M ČR 3.10. v Kolíně.    

Dorostenci + dorostenky (K. Fiedler + M. Šulc): 1. kolo 20.06. v Pardubicích, (doprava individuální dle čas. 

pořadu). 2. kolo 29.08.  v Novém Městě nad Metují (v 7:30 od let. stadionu). Případné M Čech 26.09. v Třebíči. 

Nejlepší dorostenky budou závodit i za družstvo žen v II. NL  (4.07. v Litomyšli, 19.07. v Ústí n.O., 23.08. 

v Jičíně) – vedoucí Vl. Jonášová.                                                                                                            

Soutěží družstev se povinně zúčastní všichni  nominovaní žáci a žákyně „sportovek“.    

 

2.) Soutěže jednotlivců 2020. 

KP jednotlivců mladšího a staršího žactva se konají 21.06. ve Svitavách (v 7:30 od let. stadionu). Nejmladšího 

žactva (přípravek) 26.09. ve Vysokém Mýtě (osobní auta). KP ve vícebojích mladšího + staršího žactva a 

dorostu pořádáme v Chrudimi 11.+ 12.07.2020 (mladší žactvo pouze 11.07.) 

M ČR se konají: ve vícebojích 24.-26.07. v Praze,  dorostu a juniorů 5.-6.09. v Ostravě, staršího žactva 19.-

20.09. v Třinci, v přespolním běhu všech kategorií 21.11. v Běchovicích.    

Krajských přeborů se zúčastní nominovaní žáci a žákyně klubem. Mistrovství ČR pouze nejlepší, kteří 

splní nominační kriteria ČASu – umístění v průběžných tabulkách ČR v disciplíně do 16tého místa.  

Prosím rodiče, aby dětem neplánovali jiné akce a naopak zajistili jejich účast . Děkuji. 

 

3.)  Soustředění – výchovně výcvikové tábory. 

Plánovaná soustředění 6. a 7.C od 14. do 17.04.2020  a 8. a 9.C od 20. do 24.04.2020 ve Veletově se pro 

pandemii koronaviru neuskutečnila. Žactvu 9.C  (účast v ZŠ) vrátila peníze třídní učitelka M. Štěpánková. 

Vzhledem k tomu, že účast žactva 8.C v ZŠ bude dobrovolná (nepředpokládám 100% docházku). Nedochází až 

na vyjímky ani na pravidelné tréninky (Út. + Čt.od 10:00 do 11:30 hod.). Tak si peníze ponechám u sebe - budou 

mít předplacené podzimní soustředění (Veletov 12.-16.10.). Nebo je vrátím proti zápisu do ŽK. Musí mi ale 

předem dát vědět a přijít na trénink. Dtto u 7.C – buď je vrátím, nebo si je rovněž ponechám na podzimní 

soustředění ve Veletově od 12. do16.10.20 (pouze v září doplatí jeden den). Žactvu 6.C  (100% účast na 

tréninkách) je předám na tréninku zápisem do ŽK – vzít si ji sebou. Jen pro úplnost žactvo 6.C se zúčastní 

„lyžáku“ v termínu od 31.1. do 5.02.2021. 

 

 

V Chrudimi 6.06.2020                                                                                                              Karel Fiedler, trenér 
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