
 

 

 

 

ZPRAVODAJ č. 3-2021 
Sportovní centrum mládeže (SCM)  

Jihomoravský kraj - 2 

13. 5. 2021 

 

Vážení atleti, trenéři, vedoucí oddílů a klubů, 

posílám aktuální informace, tak, jak se postupně vyvíjí stav kolem atletické sezony na dráze, tedy letní 

sezony na otevřených hřištích.  

V Táboře, v neděli 11. dubna 2021, hostili republikový šampionát v krosu žactva a dorostu. Představil se 

zde Ondřej Budín (TJ Znojmo, z. s.), který v mistrovském krosu dorostenců vybojoval 9. místo. Z důvodů 

dlouhodobého zranění nestartoval úspěšný krosový závodník Jan Koutný (Atletický klub AHA Vyškov, z. s.). 

Velká gratulace míří do TJ Lokomotiva Břeclav, kam mladší žák Matyáš Kocman přivezl zlatou medaili 

z dvoukilometrové trati mladších žáků. 

Po úvodním mítinku v Ostravě (LIMEETING OSTRAVA 2021) se kvapem blíží další dva mítinky: 

 Mítink ČAS v neděli 23. května 2021 v Ostravě viz 

https://online.atletika.cz/Propozice/propozice/48601  

 Mítink ČAS 2. června 2021 v Plzni, propozice viz https://online.atletika.cz/kalendar/kalendar/2021-

06-02  

Konečné startovní listiny jsou sestavovány spoluprací reprezentačních trenérů mládeže a dospělých 

s technickými delegáty, s přihlédnutím především ke všem souvislostem reprezentace ČR na plánovaných 

mezinárodních akcích v tomto roce.   

 

Hlavní termíny závodů na dráze 2021 

 4. – 6. června 2021 – MČR ve vícebojích (Třebíč) 

 19. – 20. června 2021 - MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek (Kladno) 

 26. – 27. června 2021 – MČR mužů a žen (Zlín) 

 8. – 11. července 2021 – ME do 22 let (Bergen/NOR) 

 15. – 18. července 2021 – ME juniorů (Tallinn/EST) 

 14. srpna 2021 – MU dorostenců (Hodonín) 

 17. – 22. srpna 2021 – MS juniorů (Nairobi/KEN) 

 28. – 29. srpna 2021 – MČR do 22 let (Plzeň) 

https://online.atletika.cz/Propozice/propozice/48601
https://online.atletika.cz/kalendar/kalendar/2021-06-02
https://online.atletika.cz/kalendar/kalendar/2021-06-02


 

 

 18. – 19 září 2021 – MČR žáků a žákyň (Mladá Boleslav) 

 25. září 2021 – MU žáků a žákyň (Znojmo)  

 

Nominační kritéria ČAS na mezinárodní akce najdete:  

https://www.atletika.cz/reprezentace/nominacni-kriteria-hlavni/20211/  

 

Dále určitě zajímavé informace kolem světových žebříčků najdete:  

https://www.atletika.cz/cas-informuje/aktualizovany-preklad-pravidel-svetovych-zebricku-/  

 

Proběhly valné hromady ČAS a také Krajského atletického svazu Jihomoravského kraje. Dovoluji si uvést 

zásadní změny, novým předsedou Jihomoravského krajského atletického svazu byl zvolen Mgr. Petr 

Kotyza a na půdě Českého atletického svazu je novým zastupujícím šéftrenérem Mgr. Pavel Sluka. 

 

Další informace směřuje k trenérům a vedoucím atletických oddílů a klubů, že případné žádosti o výjimky 

pro uspořádání atletických akcí je nutno řešit přes ČAS, není možné posílat žádosti o výjimky jednotlivě.  

 

ČAS také sděluje, že na metodickém oddělení jsou k dispozici knížky s odbornou tématikou, seznam viz: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17cXOHb2cUqTEHcgPAPX0DenaocOZCeUN/edit#gid=12211974

76 

Knihy je možné na ČAS si osobně zapůjčit. 

 

Jarní krajský výcvikový tábor SCM JMK-2 byl přeložen na podzimní termín. V tyto dny platí tedy nový 

termín úterý 26. až neděle 31. 10. 2021 v Karlově na Hotelu Kamzík, viz 

https://www.hotelkamzik.cz/ . Prosím, počítejte s tímto termínem, povinností člena SCM je zúčastnit se 

krajského výcvikového tábora SCM. Zváni jsou též trenéři členů SCM, kapacitní možnost Hotelu Kamzík 

dovoluje účast i samoplátců, v případě zájmu, prosím, informujte mne co nejdříve. O programu 

výcvikového tábora budete průběžně informováni.   

 

Dále si dovoluji upozornit, že na mezinárodní akce může Český atletický svaz nominovat pouze ty osoby 

(atlety i doprovod), kteří absolvují povinný vzdělávací program o antidopingu „I Run Clean“. Ten najdete v 

české verzi na stránce www.irunclean.org . Nejprve je třeba se registrovat. Během tohoto procesu si 

vyberete jednu z nabízených atletických disciplín (platí i pro osobní trenéry), po absolvování programu je 

každému vygenerován jeho osobní certifikát s kódem, který se automaticky ukládá v systému. Prosil bych, 

aby jste mi certifikát poslali na vědomí, kvůli evidenci, jelikož platnost certifikátu je dva roky (u některých 

členů SCM a trenérů nutno již obnovit!). Aktuální seznam atletů s certifikátem I Run Clean najdete: 

https://www.atletika.cz/cas-informuje/i-run-clean-certifikaty2/  

 

Sledujte i krajské stránky JmKAS: https://www.jmkas.cz/scm-2/ , najdete zde další informace.  

https://www.atletika.cz/reprezentace/nominacni-kriteria-hlavni/20211/
https://www.atletika.cz/cas-informuje/aktualizovany-preklad-pravidel-svetovych-zebricku-/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17cXOHb2cUqTEHcgPAPX0DenaocOZCeUN/edit#gid=1221197476
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17cXOHb2cUqTEHcgPAPX0DenaocOZCeUN/edit#gid=1221197476
https://www.hotelkamzik.cz/
http://www.irunclean.org/
https://www.atletika.cz/cas-informuje/i-run-clean-certifikaty2/
https://www.jmkas.cz/scm-2/


 

 

 

V tyto dny distribuuji trička SCM, která jsme obdrželi od ČAS, postupně by se měla dostat ke každému 

z vás, členu SCM. 

 

Vážení atleti a trenéři, přeji vám mnoho zdaru ve vaší atletické činnosti a mnoho sil a pevné nervy pro 

zdolávání všech překážek, se kterými se v tréninku i v závodní praxi v tomto období setkáváte.  

 

S velkým obdivem a úctou  

 

Jiří Hajzler, 

vedoucí trenér SCM  

Jihomoravský kraj 2 

 

 

 

Mob. 702 174 796 

E-mail: jhajzler@atletika.cz 

www.atletika.cz 

 

 

Příloha: 

 Nominační kritéria ČAS na MU 2021 
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