
Zařazení sportovců do reprezentace ČATHS/OSAV pro rok 2010 
 

Vedení atletiky ČATHS a předsednictvo občanského sdružení Atletika vozíčkářů stanovuje pro 
rok 2010 tento klíč pro zařazení sportovců do A a B reprezentace.  

Zařazení sportovců vychází především z výsledků na LPH 2008 v Pekingu a z předpokládané 
dotace od Českého paralympijského výboru pro sportovce, kteří se umístili do 8. místa v první 
polovině startovního pole na posledních paralympijských hrách a mistrovství světa. 
Reprezentační tým je rovněž sestaven s ohledem na plnění limitů a předpokládané účasti na 
světovém šampionátu Christchurch 2011. 

 
1. Do reprezentace A pro rok 2010 jsou zařazeni sportovci, kteří na paralympijských hrách 

v roce 2008 v Pekingu získali medaili: 
 Jana Fesslová 
 Eva Kacanu 
 Martin Němec 
 Rostislav Pohlmann 
 Jan Vaněk 
 Martin Zvolánek 

 
Do reprezentace A budou ihned automaticky zařazeni sportovci z reprezentace B či ostatních 
členů ČATHS/OSAV, kteří splní kvalifikační A limit na MS 2011 za dodržení všech regulí 
IPC dle kvalifikační příručky.   
 

2. Do reprezentace B pro rok 2010 jsou zařazeni sportovci, kteří se umístili do 8. místa v první 
polovině startovního pole na posledních paralympijských hrách nebo mistrovství světa: 

 Radim Běleš 
 Milan Bláha 
 Aleš Kisý 
 Martina Kniezková 
 Miroslav Šperk 
 Josef Štiak 
 Zbyněk Sýkora 

 
3. Pravidla pro reprezentaci A 

 Nominace na všechny vrcholné soutěže v daném roce resp. na vybrané mistrovské 
závody a dalších soutěže v okolních státech, proplacení startovného v plné výši 
a určeného cestovného (cesta na/z letiště hrazena dle aktuální finanční situace). 

 Účast na všech soustředěních včetně soustředění zahraničních – hrazeno plně 
(cesta na/z letiště hrazena dle aktuální finanční situace). 

 Možnost částečné úhrady nákladů při individuálních startech na soutěžích 
v evropských zemích. 

 Zapůjčení materiálního vybavení. 
 

4. Pravidla pro reprezentaci B 
 Dle finanční situace atletiky možnost nominace na vrcholné soutěže v daném roce 

resp. na vybrané mistrovské závody a dalších soutěže v okolních státech, proplacení 
startovného v plné výši a určeného cestovného (event. úhrada části nákladů; 
cesta na/z letiště hrazena dle aktuální finanční situace)  

 Dle finanční situace atletiky možnost účasti na všech soustředěních včetně 
soustředění zahraničních – hrazeno plně včetně určeného cestovného (event. úhrada 
části nákladů; cesta na/z letiště hrazena dle aktuální finanční situace)  

 Zapůjčení materiálního vybavení 



 
5. Vedení atletiky ČATHS a předsednictvo občanského sdružení Atletika vozíčkářů si 

vyhrazuje právo zařadit do reprezentace B další sportovce, kteří v průběhu sezón 2009/2010 
předvedou vynikající výkony a je šance jejich progresivního výkonnostního růstu směrem 
k MS Christchurch 2011. 

 
6. Vedení atletiky ČATHS a předsednictvo občanského sdružení Atletika vozíčkářů může dle 

okolností po poradě s trenéry právo doplnit výpravu na zahraniční závody či soustředění 
o další sportovce. 

 
 
 

Plán činnosti atletické reprezentace v roce 2010: 
 
akce termín určeno pro 
soustředění Nymburk 30.4.-7.5.2010 reprezentace A, B 
Dutch Open 29.5.-30.5.2010 reprezentace A, B 
German Nationals 11.6.-13.6.2010 reprezentace A, B 
soustředění Nymburk 28.-31.10.2010 reprezentace A, resp. účastníci MS 2011 
soustředění Turecko/UAE listopad 2010 reprezentace A, resp. účastníci MS 2011 
soustředění Nymburk prosinec 2010 reprezentace A, resp. účastníci MS 2011 
 
První polovina roku 2010 bude zaměřena především na plnění účastnických limitů pro světový 
šampionát, který se v lednu 2011 uskuteční v Christchurch na Novém Zélandu. Sezóna bude 
zahájena na počátku května tradičním soustředěním v Nymburce, kterého by se měli zúčastnit jak 
reprezentanti, tak i nováčci a začínající sportovci.  
K plnění limitů na mistrovství světa budou příležitosti na závodech IPC v nizozemském Emmenu 
a v německu v Bottropu. Vedení atletiky se zároveň snaží o zařazení červnového mistrovství České 
republiky v  Olomouci do mezinárodního kalendáře IPC, aby zde splněné limity mohly být uznány. 
Závěr sezóny pak už bude plně ve znamení přípravy účastníků MS 2011 na světový šampionát. Pro 
limitáře jsou plánována dvě víkendová ve sportovním centru ČSTV v Nymburce (nebo jiném 
vhodném místě) a na konci listopadu dvoutýdenní přípravný kemp buď v tureckém Beleku v hotelu 
Kaya nebo v tréninkovém centru ve Spojených arabských emirátech.  
 
 
Schváleno na schůzi vedení sekce atletiky ČATHS a předsednictva OSAV dne 6. 11. 2009. 


