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Zpravodaj SCM 3/2020 
 

Vážené atletky a trenérky, Vážení atleti a trenéři, 

 

letošní atletická sezóna byla značně poznamenaná pandemií COVID-19. Většina mezinárodních soutěží 

byla zrušena. Měnily se termíny konání MČR. Nakonec se je ale podařilo uspořádat v obvyklém 

rozsahu. V jarních měsících jsme trénovali velmi omezeně, opatření spojená s karanténou nás vyhnala 

ze stadionů a tělocvičen. I přesto se mnohým z nás podařilo připravit se na atletickou sezónu a získat 

medaile z MČR a vytvořit si osobní rekordy. 

 

V letní sezóně se do bojů o mistrovské tituly na MČR zapojilo 13 atletek a atletů SCM Jihočeský kraj, 

kteří dohromady na MČR získali 2 medaile (1 zlatá, 1 bronzová). Dalších 17 medailí (9 zlatých, 5 

stříbrných a 3 bronzové) získali atletky a atleti, kteří nejsou zařazeni do systému SCM. Vesměs se ale 

jedná o atlety, kteří z důvodu věkových omezení nesplňují podmínky pro zařazení. 

 

Vizitka medailistů MČR – členů SCM Jihočeský kraj 

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

 



 

 

David Jodl (Sokol České Budějovice, trenér Tomáš Najbrt) – 1x bronz (dálka) – dorostenci 

 
 

Kromě medailí získali na MČR atletky a atleti z Jižních Čech dalších 35 finálových umístění. 

 

Na jediném letošním mezistátním utkání se v polské Karpaczi utkali s polským výběrem junioři a 

juniorky. Z Jihočeského kraje se do reprezentačního družstva ČR nominovali Marek Strnad (SCM, 

Nová Včelnice, trenér Marek Strnad), Nikola Ježková (Nová Včelnice, trenér Václav Jelínek), 

Johana Šímová (Nová Včelnice, trenér Václav Jelínek) a Tomáš Kratochvíl (SCM, Sokol České 

Budějovice, trenér Jiří Couf). Tomáš Kratochvíl ale nakonec pro nemoc nezávodil. 

 

 

Z MČR zbývá ještě uspořádat: 
21.11. MČR v přespolním běhu Praha 

 

 

K dosaženým výsledkům v celé atletické sezóně 2020 Vám 

moc gratuluji!!! 



 

 

V současné době připravuji návrhy na zařazení do SCM na rok 2021. Kritéria jsou ale přísnější než 
v minulých letech, proto v mém návrhu figuruje 8 stávajících členů SCM a k nim přibude 8 nově 
navržených. Pro všechny navržené je určen testovací sraz. Termín konání bude 3.-5.12.2020 a uskuteční 
se v Českých Budějovicích. Bližší informace rozešlu společně s pozvánkami. 
 
 

 

Mgr. Tomáš Najbrt 

Vedoucí trenér krajského SCM Jihočeský kraj 

 

Mobil: +420 602 543 263, +420 728 326 655 

E-mail: tnajbrt@atletika.cz 

www.atletika.cz 

www.scmjihoceskykraj.cz 
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