
1. ZPRAVODAJ  skupiny  A I. ligy mužů 2017 359/STK/17                   

vydán v Dolních Břežanech    28. února  2017 

A-skupina I.ligy, kterou opustila směrem do extraligy SK Škoda Plzeň a dolů do 
II.ligy AK Bílina, má nováčky v podobě z extraligy sestoupivšího AC TEPO Kladno 
A po letech Sokola České Budějovice. Zachránili se Klatovští a tak tedy vypadá 
osmička.  
Od letošní sezony začíná nové čtyřleté období a po letech experimentu 
s kombinacemi mítinků v soutěži družstev se prakticky navracíme k systému 
s barážemi. MČR družstev bude pouze pro prvních 6 týmů extraligy, z níž dva 
poslední se zúčastní baráže s prvními dvěma týmy tří skupin I.ligy a první 2 z této 
baráže budou účastníky extraligy 2018. Baráž bude pořádána vítězem moravsko-
slezské skupiny C. Letos nebude přímý sestup do II.ligy, ale poslední 2 družstva po 
čtyřech kolech skupin A a B se zúčastní desetiutkání s prvními dvěma týmy 
skupin II.ligy A,B,C v baráži o účast v I.lize 2018, která bude ve východní polovině 
Čech. Pro týmy, které obsadí 3.- 6.místo soutěž družstev čtvrtým kolem končí.  
Důležitou změnou je, že v přihlášce ke kolu nebude možno uvést u závodníka 
počet disciplin, který přesahuje rozsah omezení  startů (článek 17 SŘ).  
 
Adresář a přidělená startovní čísla : 
 
1 – 30    Spartak Praha 4 - dresy žluté s vodorovným karmínově rudým pruhem 

přes prsa, se znakem uprostřed nebo kombinéza – vedoucí 
Jaroslav Kubica, tel.608937831, e-mail jkubica@sp4.cz 

31 – 60  Atletika Klatovy - červenobílé s nápisem Atletika Klatovy – černé trenky, 
    vedoucí družstva Jiří Hostýnek, tel.604296334,  

e-mail hostynek@tiscali.cz 
61 – 90  AC Domažlice -dresy modrobílé s nápisem AC Domažlice, vedoucí týmu
     Petr Konop, tel.728 661354, e-mail scmplzen@centrum.cz 
91 -120  ASB –Atletika  Stará Boleslav - dresy černobílé, vedoucí družstva Jaroslav 

Veselý, tel.603420743, e-mail j1vesely@seznam.cz 
121-150 TJ Stodůlky Praha – dresy zelené, vedoucí družstva Zbyněk Hnízdil, 
 tel.775654763, e-mail  zbio@email.cz 
151-180 TJ Spartak Třebíč  - dresy černočervené s bílým pruhem, vedoucí družstva 

  Jiří Kliner, tel.736750380, e-mail juras.kliner@seznam.cz 
181-210 A.C.TEPO Kladno – dresy žluté s logem oddílu, modré trenýrky 

 – vedoucí družstva ????, tel.312241255, 
   e-mail atletika.kladno@seznam .cz 

211-240 T.J. Sokol  České Budějovice - dresy světle modrobílé s nápisem TJ. Sokol 
České Budějovice, vedoucí David Vaš, tel.732654180 

      e-mail  dajdak2@seznam.cz 
 
 
 
 
 

Termíny a pořadatelé utkání a střídající se běhy I.liga skup.A 
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 1. kolo v sobotu 13.května České Budějovice  3000 m překážek 
 2. kolo v sobotu   3.června Stará Boleslav  3000 m 
 3. kolo v sobotu 1.července Kladno  10000 m 
 4. kolo v neděli 27.srpna Praha – Eden   5000 m 
  (Všechna kola jsou společná s I.ligou žen – poslední kolo pořádá ASK Slavia) 
 

Chodecké závody  
 

1. dubna Olomouc   sobota 10 km 
13. května Milovice   sobota 10 km 
25. června Zeleneč              neděle 10 km 
30. července Nové Město nad Metují neděle 10 000 m 
 
Prostudujte si soutěžní řád družstev v brožuře Atletické soutěže 2017 – II.díl 

Soupisku mi předáte před začátkem prvního kola. Nezapomeňte uvést chodce na 
soupiskách a rovněž v přihláškách pro jednotlivá kola !! 
 A konečně nepočítejte, že budu akceptovat požadavky na starty mimo 
bodování (s výjimkou závodníků, uvedených na soupisce ve smyslu čl.17 odst.g SŘ) 
a rozhodně ne členů družstev nezařazených v naší skupině. 
 
Spojení na mne viz výše (vedu i Spartak Praha 4) a uvádím i svou poštovní adresu 
252 41 Dolní Bře6any , Na Prameni 531 
 
Těším se na shledání při „ledových mužích“ (svátek má Servác) a doufám že na jihu 
při prvním kole nezmrzneme. 
 
     S pozdravem řídící soutěže Jaroslav Kubica  


