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TERMÍNOVÁ LISTINA J čKAS  2023  
 

(aktualizace k 16.02. 2023) 
 

Březen  
25. so    KP v přespolním běhu všech kategorií       Nová Včelnice /NVCEL/   
 (zároveň 1. kolo KP družstev přípravek) 
 

Duben  
  1. so Mistrovství ČR v přespolním běhu dorostu, Jablonné nad Orlicí 
 staršího žactva a mladšího žactva 
15. so Mistrovství ČR v chůzi na 20 km mužů a žen Olomouc 
15. so Mistrovství ČR v půlmaratonu mužů a žen Pardubice 
22. so Písecký kilometr Písek 
23. ne  Běh kolem Hluboké na 25 km -  KP  Hluboká/Vlt. /KINCB/ 
29. so Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek Žilina 
 v běhu na 10000 m 
29.-30. KP ve vícebojích mužů, žen, juniorů, juniorek,   
so, ne dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň  Nová Včelnice /NVCEL/ 
30. ne Atletická neděle Prachatice 
 

Květen  
  1. po Atletický Jindřicháč Jindřichův Hradec 
  6. so  1. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, 
  dorostenek, starších žáků a žákyň Č.Budějovice /SOKCB/ 
  6. so Běh Klobasnou Veselí nad Luž. /VESEL/  
  7. ne Mistrovství ČR v maratonu mužů a žen Praha 
12. pa 2. kolo KP družstev přípravek A  Prachatice /ATPRA/ 
13. so MČR mužů, žen, juniorů a juniorek v běhu do vrchu Hodkovice - Ještěd 
13. so 1. kolo KP družstev mužů, žen, mladších žáků a žákyň Č.Budějovice /SOKCB/   
14. ne 1.kolo Extraligy mužů a žen Brno /UNIBR/  
14. ne 1.kolo I. ligy mužů a žen sk. A Třebíč /SPTRE/  
14. ne 1.kolo II. ligy mužů a žen sk. B Č.Budějovice /4DVCB/   
19. pa 2. kolo KP družstev přípravek B  Nová Včelnice /NVCEL/ 
20. so KPJ - starší žáci a starší žákyně  Písek /ATPIS/  
27. so KPJ - mladší žáci a mladší žákyně Tábor /TABOR/    
27. so 2.kolo Extraligy mužů a žen Plzeň /SKPLZ/  
27. so 2.kolo I. ligy mužů a žen sk. A Praha /SLAPR/  
28. ne 2.kolo II. ligy mužů a žen sk. B Plzeň /STRIB/   
 

Červen  
  2.-4. Mistrovství ČR ve vícebojích mužů, žen, juniorů,  
  pá-ne juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň, Přerov 
   mladších žáků a žákyň 
  2. pa 3. kolo KP družstev přípravek A   Č.Budějovice /4DVCB/ 
  3. so Mattoni půlmaraton  České Budějovice 
  4. ne KPJ - muži, ženy, junioři, dorostenci, dorostenky Jihlava /JIHLA/ 
 (společný přebor s krajem Vysočina)   
  9. pa 3. kolo KP družstev přípravek B  J.Hradec /SKOKJH/ 
10. so  2. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, 
  dorostenek, starších žáků a žákyň Tábor /TABOR/ 
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11. ne MU do 17 let (SLO - CZE - HUN - SVK) Ptuj 
17. so Krajská soutěž talentů /mlad. + star. žactvo/ Písek /ATPIS/  
17. so Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek Praha 
18. ne Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek Praha 
18. ne 4. kolo KP družstev přípravek - /všechna družstva/   Veselí nad Luž. /VESEL/  
24. so 2. kolo KP družstev mužů, žen, mladších žáků a žákyň Prachatice /ATPRA/ 
24. so 3.kolo I. ligy mužů a žen sk. A Vlašim /ATVLA/  
24. so MU do 19 let (SVK - CZE - SLO - HUN - POL) Trnava 
25. ne 3.kolo II. ligy mužů a žen sk. B Tábor /TABOR/   
25. ne Běh Tolerance Písek 
25. ne Mezikrajové utkání družstev staršího žactva Olomouc 
 

Červenec  
  1. so Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze Ostrava 
  2. ne Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze Ostrava 
  5. st Běh na 10 000 m mužů a 5 000 m žen - KP    Písek /ATPIS/  
11. út Velká cena Tábora    Tábor /TABOR/ 
13.-16. Mistrovství Evropy do 22 let Espoo 
25.-29. Evropský olympijský festival Mládeže Maribor 
29. so Mistrovství ČR mužů a žen na dráze Tábor /TABOR/ 
30. ne Mistrovství ČR mužů a žen na dráze Tábor /TABOR/ 
 

Srpen  
7.-10. Mistrovství Evropy juniorů Jeruzalém 
19.-27. Mistrovství světa Budapešť 
19. so 4.kolo II. ligy mužů a žen sk. B Pacov /PACOV/  
20. ne 4.kolo I. ligy mužů a žen sk. A Praha /SPPR4/  
 

Září  
  2. so MČR družstev mužů a žen Hodonín 
  2. so Baráž o postup do I. ligy mužů a žen v Čechách 7.tým I.ligy mužů "A" ?? 
  3. ne  3. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, 
  dorostenek, starších žáků a žákyň Nová Včelnice /NVCEL/ 
  7. čt Večerní běh Novou Včelnicí (52. ročník) a memoriál Nová Včelnice 
 Josefa Jelínka (7. ročník) 
  9. so Mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek skup. "A"  
 Mistrovství Čech družstev dorostu skup. "A"  
 Mistrovství Čech družstev starších žáků a žákyň skup. "A"    
10. ne 5. kolo KP družstev přípravek /všechna družstva/  J.Hradec /SKOKJH/  
16. so 3. kolo KP družstev mužů, žen, mladších žáků a žákyň Č.Budějovice /4DVCB/  
16. so  Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze Břeclav 
17. ne  Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze Břeclav 
23. so    KP ve vícebojích mladších žáků a mladších žákyň Veselí nad Luž. /VESEL/ 
23. so Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek  
23. so Mistrovství ČR družstev dorostenců a dorostenek 
23. so MU do 15 let (SVK - CZE - SLO - HUN - CRO) Bánská Bystrica   
24. ne MČR v silničním běhu Běchovice 
24. ne 6. kolo KP družstev přípravek /všechna družstva/  Č.Budějovice /SOKCB/  
28. čt Baráž o postup do II. ligy mužů a žen v Čechách 
28. čt Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva Jihlava 
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28. čt Memoriál Karla Koláře Jindřichův Hradec   
30. so Mistrovství ČR družstev žáků a žákyň  
 
Říjen 
  1. ne Běh kolem Lužnice Veselí nad Luž. /VESEL/  
  1. ne Atletická neděle Prachatice 
  7. so Písecká hodinovka Písek /ATPIS/ 
14. so Běh kolem Hejtmanu - KP na 10 km Chlum u Tř. /JHKMA/ 
21. so Lesní běh Kolem Ameriky (97. ročník) Písek /ATPIS/ 
 
Listopad 
  4. so  Běh kolem Sokolského ostrova (21. ročník) Č.Budějovice /SOKCB/ 
25. so Mistrovství ČR v přespolním běhu mužů, žen,  Dříteč 
 juniorů a juniorek 
25. so Finále Běžeckého poháru Dříteč 
 
Prosinec 
10. ne Mistrovství Evropy v přespolním běhu Brusel 
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KP družstev 2023 (přehled) 
  6.5. so  1. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, 
  dorostenek, starších žáků a žákyň Č.Budějovice /SOKCB/ 
12.5. pa 2. kolo KP družstev přípravek A   Prachatice /ATPRA/ 
13.5. so 1. kolo KP družstev mužů, žen, mladších žáků a žákyň Č.Budějovice /SOKCB/   
19.5. pa 2. kolo KP družstev přípravek B  Nová Včelnice /NVCEL/ 
  2.6. pa 3. kolo KP družstev přípravek A   Č.Budějovice /4DVCB/ 
  9.6. pa 3. kolo KP družstev přípravek B  J.Hradec /SKOKJH/ 
10.6. so  2. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, 
  dorostenek, starších žáků a žákyň Tábor /TABOR/ 
18.6 ne 4. kolo KP družstev přípravek - /všechna družstva/   Veselí nad Luž. /VESEL/  
24.6 so 2. kolo KP družstev mužů, žen, mladších žáků a žákyň Prachatice /ATPRA/ 
  3.9. ne  3. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, 
  dorostenek, starších žáků a žákyň Nová Včelnice /NVCEL/ 
10.9. ne 5. kolo KP družstev přípravek /všechna družstva/  J.Hradec /SKOKJH/  
16.9. so 3. kolo KP družstev mužů, žen, mladších žáků a žákyň Č.Budějovice /4DVCB/  
24.9. ne 6. kolo KP družstev přípravek /všechna družstva/  Č.Budějovice /SOKCB/  
 

KPJ 2023 (přehled) 
 

25.3. so    KP v přespolním běhu všech kategorií       Nová Včelnice /NVCEL/   
 (zároveň 1. kolo KP družstev přípravek) 
23.4. ne  Běh kolem Hluboké na 25 km -  KP Hluboká/Vlt. /KINCB/ 
29.-30.4. KP ve vícebojích mužů, žen, juniorů, juniorek,   
   so, ne dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň  Nová Včelnice /NVCEL/ 
20.5. so KPJ - starší žáci a starší žákyně  Písek /ATPIS/  
27.5. so KPJ - mladší žáci a mladší žákyně Tábor /TABOR/    
  4.6. ne KPJ - muži, ženy, junioři, dorostenci, dorostenky Jihlava 
 (společný přebor s krajem Vysočina)   
17.6. so Krajská soutěž talentů /mlad. + star. žactvo/ Písek /ATPIS/  
  5.7. st Běh na 10 000 m mužů a 5 000 m žen - KP     Písek /ATPIS/  
23.9. so   KP ve vícebojích mladších žáků a mladších žákyň Veselí nad Luž. /VESEL/ 
14.10. so Běh kolem Hejtmanu - KP na 10 km Chlum u Tř. /JHKMA/ 
 
 
 
Václav Tipka,  
předseda SK JčKAS 

 


