
Zařazení sportovců do reprezentace OSAV pro rok 2007 
Na návrh vedoucí sportovní komise stanovuje předsednictvo občanského sdružení Atletika 

vozíčkářů pro rok 2007 tento klíč pro zařazení sportovců do A a B reprezentace. Zařazení sportovců 
vychází především z výsledků na MS 2006 v Assenu 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 sestaven i s 
ohledem k blížícím se paralympijským hrám v Pekingu 2008.  

1. Do reprezentace A pro rok 2007 jsou zařazeni sportovci, kteří na mistrovství světa 2006 
v nizozemském Assenu získali medaili (a vybojovali pro ČR tzv. nominovatelné místo): 

 Radim Běleš 
 Jana Fesslová 
 Veronika Foltová 
 Eva Kacanu 
 Martina Kniezková 
 Martin Němec 
 Rostislav Pohlmann 
 Miroslav Šperk 
 Josef Štiak 
 Martin Zvolánek 

2. Do reprezentace B pro rok 2007 jsou zařazeni sportovci, kteří se umístili do 8. místa v první 
polovině startovního pole na posledních paralympijských hrách a mistrovství světa: 

 Milan Bláha 
 Milan Kubala 
 František Pürgl 
 Zbyněk Sýkora 

3. Pravidla pro reprezentaci A 
 Automatická nominace na všechny vrcholné soutěže v daném roce resp. na vybrané 

mistrovské závody a dalších soutěže v okolních státech a proplacení startovného 
v plné výši; cestovné ve výši 3,- (4,50) Kč/km pokud nebude určeno jinak 

 Možnost účasti na všech soustředěních včetně soustředění zahraničních - hrazeno 
plně včetně cestovného ve výši 3,- (4,50) Kč/km (při zahraničních soustředěních 
může být hrazena cesta na letiště podle aktuální finanční situace) 

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

 Zapůjčení materiálního vybavení OSAV  
4. Pravidla pro reprezentaci B 

 Možnost nominace na vrcholné soutěže v daném roce resp. na vybrané mistrovské 
závody a další soutěže v okolních státech a proplacení startovného v plné výši; 
cestovné ve výši 3,- (4,50) Kč/km pokud nebude určeno jinak 

 Možnost účasti na všech domácích soustředěních - hrazeno plně včetně cestovného 
ve výši 3,- (4,50) Kč/km 

 Možnost účasti na zahraničních soustředění dle rozhodnutí předsednictva – 
ev.částečná úhrada,  

 Zapůjčení materiálního vybavení OSAV 
5. Vedoucí sportovní komise si vyhrazuje právo zařadit do reprezentace B další sportovce, 

kteří v průběhu sezóny 2007 předvedou vynikající výkony a je šance jejich progresivního 
výkonnostního růstu směrem k LPH Peking 2008. 

6. Vedoucí sportovní komise má dle okolností po poradě s trenéry právo doplnit výpravu na 
zahraniční závody či soustředění o další sportovce. 

 
 

V Nymburce 14. 10. 2006 


