Zpravodaj družstva žen „A“ Hvězdy SKP Pardubice č. 1/2015
16. dubna 2015
Ahoj děvčata.
Byla jsem letos pověřena, společně s Ivou Toušovou, vedením našeho družstva, tak snad proběhne
vše tak jak má, a budeme opět bojovat na předních příčkách 
Letošní ročník extraligy proběhne ve staronové podobě, tzn. budou pouze dvě klasická kola a finále.
Termíny:
1. kolo = sobota 16. května = Ostrava
2. kolo = neděle 14. Června = Kladno
MČR družstev = neděle 6. září = Praha – Juliska
Na soupisce mám nyní 18 jmen, což je a trošku lepší než v loňské sezoně. Hostovat za nás budou
slovenské chodkyně: Mária Czaková a Monika Hornáková, již tradičními posilami družstva jsou
Kateřina Hálová a Lenka Švábíková. Nově za nás budou hostovat děvčata z AC Pardubice, tyčkařky
Kateřina Janatová a Zuzana Žabková a sprinterka Zuzana Krupičková. Z domácích nastoupí sprinterky:
Anežka Kubištová a Hana Ptáčníková, trojskokanka: Karolína Jelínková, běžkyně: Kristiina Mäki,
Denisa Kozáková a vrhačky: Jana Kárníková, Martina Kluková, Adéla Korečková, Kristýna Kroužková,
Tereza Krejnusová a Andrea Valešová. Letos nebude běhat Lucka Křížová, protože v červnu očekává
mimčo. Přejeme jí tímto, ať je vše v pořádku a je šťastnou maminkou.
Podmínky (bodovné, jízdné) se od loňska mírně vylepšily:
 bodovné v jednotlivých kolech = 400,- Kč/bod
 bodovné ve finále
= 600,- Kč/bod
 stravné
= 100,- Kč/kolo
 cestovné - dle vzdálenosti na www.mapy.cz
o 1 osoba - 2,50 Kč
o 3 osoby - 3,50 Kč
o 2 osoby - 3,00 Kč
o 4 osoby - 4,00 Kč
Potřebuji od Vás tyto informace:
1) Zda máte oddílový dres, případně jakou velikost potřebujete.
2) Nahlášení změn v kontaktních údajích, nové závodnice ať mi prosím zašlou adresu, telefon, mail a
datum narození.
3) Zaslání aktuálního čísla účtu, kam budete chtít poslat vámi získané bodovné, cestovné a stravné.
Výjimečně, po domluvě, je možné si nechat proplatit i v hotovosti u Ivy Toušové.
4) Je nutné uhradit členské příspěvky ve výši 1.200,- Kč, kdo neuhradí, bude mu to strhnuto
z bodovného.
Ještě jedna dobrá zpráva nakonec, proběhlo již první kolo v chůzi, kde nám Monika Hornáková vybojovala
skvělých devět bodů za druhé místo.
Všem přeji pěknou atletickou sezonu 2015, plnou kvalitních výkonů a těším se na informace od Vás.
JanaK

Kontakt:

Jana Kárníková, 607 565 905, hvezda.pce.karnikova@seznam.cz
Kancelář: 466 304 881, hvezda-pardubice@seznam.cz
Iva Toušová, 775 907 122, ivatousova@seznam.cz

