Vážení rodiče, zdravím Vás a zasílám aktuální informace pro letošní atletickou sezónu.
1.) Jarní soustředění – výchovně výcvikové tábory.
Pro 9.C se uskuteční v termínu od 16. do 20.04.2012 v Chrudimi. (Od 8:00 do 14:30 hod.).
Pro Chrudim jsme se rozhodli z finančních důvodů (chceme šetřit Vaší „kapsu“) – kromě ubytování a
stravování se všude na stadionech platí pronájmy sportovišť, nářadí, náčiní.
Soustředění 6., 7. a 8.C se uskuteční v zařízení EVONY Chrudim na Seči – Bělidle od 23. do
27.04.12. Odjezd od ZŠ v 8:00 hod., návrat v cca 13:30 hod. Náklady na ubytování, stravování,
dopravu a pronájem budou cca 1000,-- Kč. Vzhledem k tomu, že zde není zajištěno stálé stravování,
tak bude vařit bývalá šéfkuchařka naší školní jídelny paní J.Zrůstová - musíme předem nakoupit
potraviny. Prosím Vás o zaplacení Kč 1000,-- do 04.04.12 – děkuji. Po skončení VT bude provedeno
vyúčtování a případný přeplatek vrácen.
2.) Výběrové soustředění – Chorvatsko ( Živogošči ) 23.09. – 2.10.12.
Jezdíme přibližně v tomto termínu již 10 let, pokaždé se koupeme (teplota vody je cca 21 stupňů)
a navíc je to levnější. Po dopoledním trénování se děti odpoledne koupají a opalují (moře je zde od
léta vyhřáté). Pokud si to ještě někdo rozmyslí (jsou volná místa) a chce ještě jet, je třeba mi to
nahlásit nejpozději do 26.03.12. Zálohu ve výši Kč 1000,00 je nutné uhradit do 04.04.2012. Cena (bez
pojištění a mimo stravování) je pro děti ST 3.000,00 a pro starší 3.200,00 Kč. Ubytování bude
v chatkách (3x2lůžkový pokoj+přistýlka pro 9 osob - dle volby dětí) s vybavenou kuchyňkou pro
každý pokoj (lednička, el. vařič, nádobí), kempink. nábytek, molitan. matracemi, spacími pytli (lze
vzít vlastní) a polštářem. Každý klient musí vzít s sebou prostěradlo a povlečení.
3.) Soutěže družstev a jednotlivců 2012.
Náš atletický oddíl přihlásil do krajského přeboru družstev nejmladší žáky a žákyně (ročník nar. 2001 a
mladší), mladší žáky a žákyně (ročník narození 1999 a 2000), starší žáky a žákyně (1997 a 1998).
Dorostence (1995 a 1996) . Od staršího žactva má soutěž postupový charakter – semifinále M ČR se
koná 22.09. a finále M ČR 06.10. (předpoklad postupu do SF M ČR mají družstva starších žáků a
žákyň.). Proto Chorvatsko až od 23.09.
Vedoucí družstev a termíny jednotlivých kol:
Nejmladší žáci (T. Netymach) a nejmladší žákyně (M. Danihelková): 1. kolo 23.05. v Chrudimi, 2.
kolo 06.06. ve Slatiňanech, 3. kolo 20.06. v Holicích a 4. kolo 12.09. v Chrudimi, finále KP 23.09.
ve Vysokém Mýtě.
Mladší žáci (J. Šmejc) a ml. žákyně (M. Šulc): 1.kolo 16.05. v Chrudimi, 2. kolo 30.05.
v Pardubicích, 3. kolo 13.06. ve Slatiňanech, 4. kolo 05.09. v Pardubicích. Finále (postupují prvá tři
družstva ze skupiny) 15.09.12 v Ústí n.O .
Starší žáci (K.Fiedler) a st. žákyně (M.Šulc): 1. Kolo 06.05. v Pardubicích, 2. kolo 20.05. v Ústí n.O.,
3. kolo 10.06. ve Svitavách, 4. kolo 09.09. v Chrudimi. Případné SF M ČR (postupují dvě
nejúspěšnější družstva KP) 22.09.20112. (místo zatím neurčeno).
Soutěže jednotlivců 2012.
Na dráze zahájí okresním přeborem 02.05. v Chrudimi – zúčastní se všichni žáci atletických
„sportovek“. Krajské přebory jednotlivců mladšího a staršího žactva (chlapci + dívky) se konají
16.06. ve Svitavách. KP v přespolním běhu všech kategorií 14.10.12 v Pardubicích.
29.-30.09. se konají KP dorostenců ve vícebojích v Ústí n.O. a 06.-07.10. KP ve vícebojích kategorií
žactva a ženských složek v Litomyšli.
Mistrovství ČR: 24.03. v přespol. běhu ve Střelských Hošticích. 05.07. a 06.07. se koná mistrovství
ČR ve vícebojích kategorií žactva a dorostu v Třinci. 23.-24.06. se koná mistrovství ČR kategorie
dorostu v Praze a mistrovství ČR žactva se koná v Olomouci v termínu 30.06. a 01.07.2012.
Další závody: 10.05. dopoledne Okresní kolo Poháru čs. rozhlasu ml. a st. žáků a žákyň v Chrudimi.
Soutěží družstev se zúčastní všichni žáci a žákyně „sportovek“.
Krajských přeborů a mistrovství ČR jednotlivců se zúčastní pouze nominovaní žáci a žákyně.
Prosím rodiče, aby na uvedené termíny neplánovali dětem jiné akce a naopak zajistili jejich
účast na těchto závodech. Děkuji.
V Chrudimi 29.02.2012
Karel Fiedler, trenér

