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V Praze 28. 2. 2010
Ahoj,
zdravím všechny sportovce, trenéry, fyzioterapeuty, doprovody a přátele Atletiky vozíčkářů. Bílý únor
končí, sněhové závěje pomalu roztávají a přichází čas zase trochu myslet na královnu sportu.
Sezóna 2010 bude pro atlety na vozíku nesmírně náročná, a to i z toho důvodu, že skončí až v lednu
2011 mistrovstvím světa v Christchurch na Novém Zélandu. V první polovině roku tak budeme muset
plnit účastnické limity a v té druhé se připravovat na světový šampionát.
Limity na světový šampionát je možné plnit na závodech IPC od 1. září 2009 do 31. srpna 2010.
Přestože je již polovina kvalifikační periody za námi, Atletika IPC dosud nevydala konkrétní hodnoty
pro sloučené disciplíny, ve kterých bychom v Christchurch startovali. Plánem Atletiky IPC je nejdříve
stanovit nový přepočtový systém a z nových koeficientů pak dopočítat limity. Dle počtu splněných A
limitů se pak bude stanovovat i účastnická kvóta pro jednotlivé země. Dle výsledků na MS 2011 pak
budou následně stanoveny kvóty pro paralympiádu v Londýně 2012.
Atletika IPC během zimy rovněž vydala nová atletická pravidla, která velmi zásadně až nesmyslně
měnila hody a vrhy vozíčkářů. Po velké kritice, zejména od Velké Británie, bylo 17. 2. 2010 oznámeno,
že budou znovu použita stará pravidla (Rule 179.1‐8 jako Rule 178.1‐f, přepsáno Rule 179.2
dle starého Rule 179.9 a přečíslováno jako Rule 179.1). Zároveň byla vyslovena pobídka, aby se noví
zájemci hlásili do pracovní skupiny Seated Throws, která se technickými pravidly zabývá.
Můj motivační dopis byl již prostřednictvím ČPV zaslán Atletice IPC.
Po všech peripetiích v minulých letech je nyní shodné vedení atletiky vozíčkářů v ČATHS
a předsednictvo OSAV. Myslím, že nám už žádné vnitřní vlivy nebudou nebránit pro náš sport.
Vnější vlivy bohužel neovlivníme.
Vedení Atletiky vozíčkářů na schůzi 6. – 7. 11. 2009 stanovilo pravidla pro zařazení do reprezentace
na rok 2010, určilo kalendář reprezentačních akcí i soutěžní kalendář domácích závodů v roce 2010.
Do reprezentace A byli zařazeni medailisté z paralympiády v Pekingu (Jana Fesslová, Eva Kacanu,
Martin Němec, Rostislav Pohlmann, Jan Vaněk, Martin Zvolánek), do reprezentace B sportovci, kteří
se umístili do 8. místa v první polovině startovního pole na poslední paralympiádě nebo mistrovství
světa (Radim Běleš, Milan Bláha, Aleš Kisý, Martina Kniezková, Miroslav Šperk, Josef Štiak
a Zbyněk Sýkora). Do reprezentace A budou ihned automaticky zařazeni sportovci, kteří splní
kvalifikační A limit na MS 2011 za dodržení všech podmínek IPC.
Jedinou možností, kde bylo možné limity teoreticky plnit, byly světové hry IWAS v indickém
Bangalore. Her se zúčastnilo pět českých atletů, ale ještě není jisté, zda limit splnili. To je problém
především pro Jaroslava Petrouše, který dle výše popsaných pravidel zatím do reprezentace zařazen
není, nicméně má oficiální klasifikaci a v roce 2010 mu bude poskytnuta příležitost k přípravě i plnění
limitů.
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Trenéry Atletiky vozíčkářů jsou Iva Machová a Vlasta Hofmanová. Fyzioterapii pak budou na
jednotlivých akcích zajišťovat Jana Kuncová, Šárka Špaňhelová a Martin Lajza. Doprovody se budou
organizovat dle konkrétní potřeby.
Atletickou sezónu 2010 zahájí Atletika vozíčkářů tradičním soustředěním reprezentace a nováčků ve
Sportovním centru ČSTV v Nymburce v termínu 30. 4. – 7. 5. 2010. Soustředění bude organizovat
Iva Machová.
Plnění limitů na MS 2011 bude možné pouze na závodech uznaných Mezinárodním paralympijským
výborem IPC. Plánujeme proto výjezd (nejspíše osobními auty) na Mistrovství Holandska v Emmenu
29. 5. – 30. 5. 2010 a na německý šampionát v Bottropu 11. 6. – 13. 6. 2010. Zároveň se snažíme
o zařazení Mistrovství České republiky v Olomouci 25. – 27. 6. 2010 do kalendáře IPC. Další
příležitostí k plnění limitů je BT Paralympic World Cup 23. 5. – 26. 5. 2010 v Manchesteru, kam dostali
pozvánku 3 sportovci a zúčastní se nejspíš pouze Jan Vaněk.
Pro účastníky mistrovství světa jsou na říjen (předběžně 28. 10. – 31. 10.) a prosinec plánována
víkendová soustředění v Nymburce a na listopad nebo prosinec dvoutýdenní zahraniční soustředění
v Turecku nebo Spojených arabských emirátech.
KB Český pohár v atletice vozíčkářů zahájí tradičně 8. května v Pardubicích, následuje
Olomouc (22. 5.), Brno (6. 6.), České Budějovice (24. 7.), Nové Město nad Metují (7. 8.)
a Praha (11. 9.). Pro dvanáctý ročník soutěže došlo k mírné úpravě pravidel – smí se soutěžit
maximálně ve dvou disciplínách a body do celkového pořadí budou přidělovány dle počtu účastníků
jednotlivých kol.
Aby toho v červnu nebylo málo, měli by se vybraní diskaři opět exhibičně zúčastnit Memoriálu
Josefa Odložila 14. 6. v Praze na Julisce.
Veškeré důležité informace budou průběžně vyvěšovány na www.atletikavozickaru.cz, je vhodné
sledovat i vývoj na webu Atletiky IPC http://ipc‐athletics.paralympic.org, kde v sekci
Downloads & Forms naleznete i kvalifikační kritéria pro Christchurch.
Pokud by někdo z reprezentantů ukončil svou atletickou kariéru, nebo chtěl z nějakých důvodů
vynechat letošní sezónu, prosím o urychlené oznámení této skutečnosti.
Jinak se se všemi těším na shledanou 30. dubna v Nymburce.

Martin Němec, předseda OSAV
tel. 608 470 450
martin.nemec@seznam.cz
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