České Budějovice 20/6 2020

Zpravodaj SCM 2/2020
Vážené atletky a trenérky, Vážení atleti a trenéři,
halová sezóna 2020 se nám rovněž i letos velmi povedla. Do bojů o mistrovské tituly na MČR se
zapojilo 9 atletek a atletů SCM Jihočeský kraj, kteří dohromady na MČR získali 6 medailí (3 zlaté, 3
stříbrné). Dalších 7 medailí (3 zlaté, 1 stříbrná a 3 bronzové) získali atletky a atleti, kteří nejsou zařazeni
do systému SCM.
Vizitka medailistů MČR – členů SCM Jihočeský kraj
Tereza Babická (Sokol České Budějovice, trenér Jiří Couf) – 1x zlato (dálka), 2x stříbro (60 m př.,
pětiboj) – dorostenky

Tomáš Kratochvíl (Sokol České Budějovice, trenér Jiří Couf) – 1x zlato (dálka) – junioři, 1x stříbro
(dálka) – muži

Marek Strnad (Nová Včelnice, trenér Marek Strnad) – 1x zlato (800m) – junioři

Kromě medailí získali na MČR atletky a atleti z Jižních Čech dalších 15 finálových umístění. Ziskem
medailí a finálových umístění jsme sice zaostali za veleúspěšnou loňskou halovou sezónu, ale i přesto
jsou dosažená umístění výborná. K těmto výsledkům Vám moc gratuluji.
Po halové sezoně přípravu na léto narušilo onemocnění Covid–19 a vyhlášená koronavirová karanténa.
Nemohli jsme na stadiony, rušily se výcvikové tábory. Po uklidnění situace jsme ale v červnu opět
začali závodit. Škoda, že většina reprezentačních startů byla zrušena. Ti nejlepší tím přišli o možnost
bojovat o medaile na ME U18 nebo MS U20. Alespoň, že MČR byla zachována.
Přehled MČR 2020 DRÁHA (výběr – pro mládež)
27.6.
MČR v běhu na 10000m
24.-26.7. MČR ve vícebojích
1.8.
MČR v běhu do vrchu
8.-9.8.
MČR mužů a žen
5.-6.9.
MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
19.-20.9. MČR mužů a žen do 22 let
19.-20.9. MČR žáků a žákyň
26.9.
MČech družstev juniorů a juniorek
26.9.
MČech družstev dorostenců a dorostenek
26.9.
MČech družstev žáků a žákyň
27.9.
MČR v silničním běhu
3.(4.)10. MČR družstev juniorů a juniorek
3.(4.)10. MČR družstev dorostenců a dorostenek
3.(4.)10. MČR družstev žáků a žákyň
21.11.
MČR v přespolním běhu
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