
 

 

ZPRAVODAJ č. 5-2020 
Sportovní centrum mládeže (SCM)  

Jihomoravský kraj 2 

 
1. srpna 2020 

 

 

Vážené atletky a atleti sportovního centra mládeže, vážení trenéři, 

 

atletická sezona na dráze, i mimo ni, je v plném proudu. Různá omezení vč. přesunů závodů, jsme zatím 

zvládli a doufejme, že všechny další plánované akce vč. těch mistrovských proběhnou tak, jak si všichni 

přejeme, bez dalších přesunů a jiných omezení. 

 

Na Mistrovství ČR ve vícebojích startoval Sebastian Hajzler a vybojoval 6. místo mezi juniory se 

ziskem 5745 bodů.  

 

Atleti a trenéři, dovolte, abych vás informoval o termínech nově vypsaných mezistátních utkání: 

 

• Mezistátní utkání U 20 ve dnech 19. až 20. září 2020, Karpacs (Polsko) 

• Mezistátní utkání U 23 ve dnech 25. až 26. září 2020, Temesvár (Maďarsko)  

 

Nominační kritéria stanoví ČAS a vesměs se odvíjí od umístění na Mistrovství ČR příslušné věkové 

kategorie. 

 

Další známé termíny: 

 

• Seminář článků talentované mládeže ve dnech 9. až 11. října 2020 v Nymburku 

• Krajský testovací sraz členů SCM ve dnech 26. až 29. listopadu 2020 v Ostravě 

• Krajské oponentury článků talentované mládeže ve čtvrtek 12. listopadu 2020 (k diskuzi, zatím 

je to návrh termínu, není schváleno Jm KAS a ČAS!) 

 

V tomto období hlavně komunikujete se sekčními trenéry ohledně pozvánek a vlastní účasti na 

výcvikových táborech příslušných sekcí. Informace od vás vítám, ve věci případných nejasností a 

dotazů jsem vám kdykoliv k dispozici. Zatím to tak funguje a já za to příslušným trenérům a atletům 

děkuji.  

 

Prosím, sledujte informace kolem atletického dění na www.atletika.cz , zejména oblast mládež a 

reprezentace. 

 

 

 

 

http://www.atletika.cz/


 

 

Přeji vám všem mnoho zdraví a radosti z vašich atletických výsledků. Ať se vám daří na mistrovských 

závodech a nechť jsou vám vypsaná mezistátní utkání novou motivací a inspirací, jak zúročit tréninkové 

úsilí vás, vašich trenérů a blízkých. 

 

S pozdravem 

 

Jiří Hajzler 

Vedoucí trenér SCM  

Jihomoravský kraj 2 

 

 

 

Mob. 702 174 796 

E-mail: jhajzler@atletika.cz 

www.atletika.cz 
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