ZPRAVODAJ č. 2-2021
Sportovní centrum mládeže (SCM)
Jihomoravský kraj - 2
10. 3. 2021

Vážení trenéři, atletky a atleti,
halová sezona proběhla v rozsahu, jaký dokázal ČAS vyjednat vzhledem k situaci všech omezení C-19.
Možnost závodit za zmíněných okolností jste využili s tím, že o víkendu 6. až 7. 3. 2021 proběhlo
Mistrovství ČR dorostenců, dorostenek, juniorů a juniorek v hale pro rok 2021.
Zlaté medaile Mistrů ČR vybojovali:
• Hana BLAŽKOVÁ (Atletická klub AK Tišnov, z. s.) – 60 m dorostenek, 7,66 s. (R 7,73 s.)
• Matěj HŘEBAČKA (Atletický klub Hodonín, z. s.) – 3000 m juniorů, 8:39,61 min.
• Mario HAJZLER (Atletický klub AHA Vyškov, z. s.) – skok o tyči dorostenců, 4,54 m
Stříbrné republikové medaile získali:
• Hana BLAŽKOVÁ (Atletická klub AK Tišnov, z. s.) – 200 m dorostenek, 24,61 s. (R 25,36 s.)
• Jakub PETRJANOŠ (TJ Lokomotiva Břeclav) – trojskok juniorů, 14,13 m
• David BIX (TJ Znojmo, z. s.) – 400 m juniorů, 48,35 s. (v rozběhu 50,39 s.)
• Matěj HŘEBAČKA (Atletický klub Hodonín, z. s.) – 1500 m juniorů, 3:57,84 min.
Bronzovou republikovou medaili získala:
• Leona MIHALÍKOVÁ (TJ Lokomotiva Břeclav) – 800 m juniorky, 2:15,85 min. (R 2:20,73 min.)
Další umístění členů SCM JMK-2:
• 4. místo - Jakub PETRJANOŠ (TJ Lokomotiva Břeclav), skok daleký juniorů, 6,80 m
• 5. místo – Jakub PETRJANOŠ (TJ Lokomotiva Břeclav), 60 m př. juniorů, 8,34 s. (R 8,28 s.)
• 6. místo – Ondřej BUDÍN (TJ Znojmo, z. s.), 1500 m dorostenců, 4:18,17 min.
• 7. místo - Jana PIŠKULOVÁ (TJ Lokomotiva Břeclav), 60 m př. dorostenek, 9,05 s. (R 9,03 s.)
• 8. místo – Eliška GRZYBOVÁ (TJ Lokomotiva Břeclav), 60 m dorostenek, 7,96 s. (R 7,94 s.)
• 10. místo - Jana PIŠKULOVÁ (TJ Lokomotiva Břeclav), 400 m dorostenek, 59,39 s.
• Bohužel DNF ve finále na 60 m př. juniorů – Tomáš OBERNDORFER (TJ Lokomotiva Břeclav),
(R 7,99 s.)
Omluveni svými trenéry ze šampionátu mládeže byli tito členové SCM JMK-2:
• Kateřina Mašková (Atletický klub Hodonín, z. s.)
• Jan Koutný (Atletický klub AHA Vyškov, z. s.)
• Adam Procházka (TJ Lokomotiva Břeclav)
• Ladislav Sedláček (AC Čejkovice)

Ostatní členové SCM JMK-2 čekají na svůj šampionát na dráze, vzhledem ke svým disciplínám.
Velká gratulace patří atletům a jejich trenérům k výsledkům, kterých, za velmi složitých podmínek
pro přípravu, v Ostravě dosáhli.
Pozn.: Celkový přehled umístění a výkonů členů SCM Jihomoravského kraje posílám v příloze.
Prosím též trenéry o kontrolu, zda po skončení halové sezony nutno v našem SCM JMK-2 seznam členů
SCM doplnit, na základě mimořádného zlepšení výkonnosti, či přeřadit ve skupině zařazení člena SCM, to
vše na základě výsledků dosažených v halové sezoně.
Krajský výcvikový tábor členů SCM JMK-2 a jejich trenérů plánovaný do Vyškova na termín 17. až 21.
3. 2021 je zrušen, tuhle aktuální informaci jsem již poskytl vám všem, není to tedy nic nového. Po
konzultaci na ČAS a s některými vámi, trenéry, se nabízely dva další náhradní termíny, letní, nebo
podzimní. Prvotní reakce mne utvrdily v tom, že se jako schůdnější jeví podzimní termín. V dnešní den je
tedy zajištěn termín 27. až 31. 10. 2021 v Hotelu Kamzík, viz https://www.hotelkamzik.cz/ubytovanikarlov?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=a_hotelKarlov
Prosím, ve svých kalendářích si termín 27. až 31. 10. 2021 rezervujte, jedná se, pro členy SCM, o
akci, které by se měli zúčastnit. Takže věřím, že se v tomto termínu potkáme a společně s trenéry učiníme
za dost všem povinnostem, které s sebou krajský výcvikový tábor SCM přináší. Všechny další náležitosti
souvisící s tímto výcvikovým táborem bychom měli následně postupně řešit a připravovat.
Dále nejbližší mistrovskou akcí by mělo být MČR v krosu, přeložené na dubnový termín, na sobotu 11. 4.
2021 v Táboře. Propozice by měly být brzy zveřejněny na webových stránkách ČAS.
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Jinak sledujte webové stránky ČAS, kde najdete vše podstatné.
Děkuji vám všem za spolupráci, za postupné dávání do pořádku zdravotních prohlídek, I Run Clean a
hlavně za tréninkovou píli a krásné výsledky na závodech.
Sekční trenéři, nyní reprezentační trenéři mládeže, by vás měli průběžně kontaktovat, jestliže jsou
jakékoliv problémy, prosím, neváhejte se na mne obrátit.
Vydržte makat a věřme, že sezona pod širým nebem proběhne tak, jak si snad všichni společně
představujeme.
S pozdravem

Jiří Hajzler,
Vedoucí trenér SCM
Jihomoravský kraj 2
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