ZPRAVODAJ
9.7.2020

č. 2 – ročník 2020
DRUŽSTVO - mužů
skupina A

II. liga

Ahoj všem.
Stalo se již tradicí, že 1. kolo II. ligy mužů a žen pořádáme u nás v Bílině. Sestava nebyla zdaleka podle mých
představ. Je zraněný Tonda Janetka, Aleš Slouka, Aleš Filingr a Filip Žižka, dále pak Armin Ntemo a Max Krčmář
a to je trochu moc. Doufám, že se někteří z nich se objeví na 2. kole a především pak snad všichni na kole třetím.
Silnými disciplínami byly vrhy a trojskok. Byly i disciplíny bez naší účasti a to není dobrá vizitka. Nejvíce bodů
již tradičně udělal Libor Bařtipán a snažili se i ostatní. Všichni bojovali o každý bodík a tom je liga družstev.
Soupiska s čísly předložená na 1. kole v Bílině byla potvrzena řídícím soutěže, samozřejmě se mohou postupně
dělat doplňky dle potřeby

Zbývající kola a odjezdy autobusů
2. kolo 19. července
3. kolo 22. srpna

neděle
sobota

- odjezd z Bíliny od Alberta v 7.00 směr Teplice

Liberec
Turnov

-

- odjezd z Bíliny od Alberta v 7.00 směr Teplice

Střídající se běžecké disciplíny:
2. kolo - 3000 m př., 4x400 m
3. kolo - 3000 m, 4x400 m
Zbývající termíny chůze:
2. kolo - 11.7. Nové Město nad Metují 5000 m dráha
3. kolo - 1. 8. Olomouc 5 km silinice
Tradičně připomínám všem, že je povinností startovat v oddílovém dresu. Máme nahlášeno stále stejně bílé triko
s vodorovným modrým pruhem a modré trenýrky nebo elasťáky. Závodník při nedodržení tohoto pravidla nebude
připuštěn k závodu. Proto si kompletní dres nezapomeňte vždy vzít s sebou, ať nejsou problémy!!!!!!!!!
NEZAPOMEŇTE SI STARTOVNÍ ČÍSLA.
PŘIPOMÍNÁM:
Přihlášky musí být odevzdány (zaslány) nejpozději dva dny před závodem do 20:00 hodin na webové
stránky ČASu (tj. čtvrtek, změna oproti minulým létům), jiný způsob přihlášení není možný. Kartičky jsou
jenom na štafetya starty MB,MS. Nemohou se dopisovat další starty, bude se jenom škrtat. Opět píšeme pro
sebe přehledy startů na jednotlivá kola. Z tohoto důvodu je nutné, aby jste mi co nejdříve sdělovali jakou
disciplínu půjdete, abych mohl předem připravit přihlášku a zaslat ji na webové stránky ČASu. Tady je telefonní
číslo na můj mobil 721 662 971 a e-mailová adresa:josefmairich@seznam.cz

ODJEZD AUTOBUSEM NA 2. KOLO – Liberec neděle
19. července od Alberta v 7.00 hod z Bíliny, směr Teplice - stavíme
u OPLU
Kdo nepojede autobusem, dá mi včas vědět !!!!!!!!!

Tabulka 1. kola v BÍLINĚ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AC Turnov
AK Bílina
SC Start Karlovy Vary
SK Jeseniova
A.C.TEPO Kladno
SC Radotín Praha
AC Česká Lípa
AC Rumburk
AC Slovan Liberec

211,50 bodů
140,50 bodů
140,00 bodů
127,00 bodů
110,00 bodů
83,00 bodů
76,00 bodů
69,00 bodů
36,00 bodů

Body docílené v jednotlivých disciplínách:
100 m – 8,50 bodu, 200 m – 3 body, 400 m – 2 body, 800 m – 0 bodů, 1500 m – 11 bodů,
5000 m – 0 bodů, 110 m př. – 11bodů, 400 m př. - 6 bodů, 4x100 m – 7 bodů, výška – 5
bodů, tyč – 7 bodů, dálka – 3 body, trojskok – 16 bodů, koule – 18 bodů, disk – 13 bodů,
kladivo – 17 bodů, oštěp – 9 bodů, chůze – 4 body

Body jednotlivců:
Libor Bařtipán – 21 bodů, Pavel Strnad – 15,75 bodů, Jan Lepeška – 13,75 bodů,
Vítězslav Schussmann – 13 bodů, Josef Pap – 11 bodů, Vladimír Šaur – 10,50 bodu, Filip
Radim Drážďanský – 8 bodů, Miroslav Eibl – 8 bodů, František Lácha – 7,75 bodu,
Arnošt Holovský – 7 bodů, Vítek Vondrák – 6,75 bodu, Martin Sýkora – 5 bodů, Michal
Sekerák – 4 body, Josef Kalát – 3 body, Radek Letocha – 3 body, Michal Šamberger – 2
body, Jaroslav Pták – 1 bod
Připravím návrh Přehledu startů na 2. kolo a všem ho pošlu. Obratem mi potvrdíte
disciplíny.
Přeji všem hezké dny a v neděli 19.7. v Liberci předpokládám, že se sejdeme již v silnější
sestavě a budeme obhajovat naše umístění z 1. kola v Bílině.
AHOJ
Pepik Mairich

