
 

 

České Budějovice 30/9 2017 

Zpravodaj SCM 2/2017 
 

Vážené atletky a trenérky, Vážení atleti a trenéři. 

 

Hodnocení sezóny na dráze. 

V roce 2017 bylo 16 atletek a atletů zařazeno do SCM Jihočeský kraj. 

Na vrcholných atletických akcích jsme letos měli nebývalých 7 atletů. 

 

Mistrovství Evropy juniorské kategorie se zúčastnili Štěpán Bosák (Sokol České Budějovice, trenér 

Tomáš Najbrt), Tomáš Němejc (Sokol České Budějovice, trenér Tomáš Najbrt), Jiří Polák (Sokol České 

Budějovice, trenér Tomáš Najbrt) a Adéla Záhorová (VS Tábor, trenér Jiří Couf). Tři atleti 

reprezentovali na EYOF – Tomáš Kratochvíl (Sokol České Budějovice, trenér Jiří Couf), Veronika 

Piklová (Sokol České Budějovice, trenér Petr Bahenský) a Marek Strnad (Nová Včelnice, trenér Marek 

Strnad). 

 

Další reprezentační starty: 

MU U20 – Štěpán Bosák, Jiří Polák, Adéla Záhorová 

MU U18 – Tomáš Němejc, Veronika Piklová, Antonín Švarc (Strakonice, trenér Martin Plaček) a 

David Tupý (Bechyně, trenér Rudolf Blažek) 

MU U16 – Tomáš Kratochvíl 

 

Z atletů, kteří nebyli v roce 2017 zařazeni do SCM si ještě zapsaly reprezentační start českobudějovické 

sokolky Tereza Babická (MU U16), Lenka Pardamcová (MU U20) a Klára Ředinová (MU U20). 

 

Stejně, jako při halových závodech, tak i na dráze jsme byli u nových národních rekordů. Již v červnu 

Tomáš Kratochvíl přepsal nejstarší český rekord. Rekordní výkon ve skoku dalekém žáků má nyní 

hodnotu 7.24. Druhým letním rekordem ČR byl čas sprinterské štafety Sokola České Budějovice 

(Boudný-Bárta-Němejc-Polák) 41.37 

 

V halové sezóně mladí jihočeští atleti získali na MČR 5 zlatých, 5 stříbrných a 4 bronzové medaile. Tuto 

sbírku rozšířili v sezóně na dráze dalšími 6 zlatými, 9 stříbrnými a 10 bronzovými medailemi. Na většině 

medailí se podíleli atleti a atletky našeho SCM. Celkový počet získaných medailí je o 10 větší než 

v loňském roce. 

 

Všem reprezentantům a medailistům i jejich trenérům upřímně gratuluji. 

 

V současné době se zahajuje vytváření návrhů na zařazení do SCM na rok 2018. Abych mohl 

připravit podklady pro schvalovací řízení a odeslat Vám následně k podpisu formulář Návrh na 

zařazení atleta – atletky do SCM na rok 2018, prosím o vyplnění a odeslání na moji adresu tabulky, 

kterou jste ode mě obdrželi společně s dalšími pokyny a limity pro zařazení emailem. Termín 

odeslání zpět 11/10 2017. Pokud se rozhodnete (např. z důvodu zařazení do SCM v jiném sportu) do 

atletického SCM nevstupovat, oznamte mi toto rozhodnutí rovněž emailem zaslaným na moji 

adresu. 



 

 

 

Zároveň Vás informuji, že všichni navrhovaní (zařazení) atleti a atletky musí absolvovat obecné testy. 

Aby se zamezilo náročnému dojíždění na testy po celé republice, provede toto testování každý VT SCM 

ve svém kraji. Testování v Jihočeském kraji proběhne v termínu sobota 25/11 2017 nebo čtvrtek 30/11 

2017 v Českých Budějovicích. Prosím o zvolení a nahlášení jednoho termínu, který Vám vyhovuje. 

Zvolený termín napište do tabulky, kterou jsem Vám odeslal emailem. Bližší informace Vám rozešlu 

v průběhu listopadu. 

 

 

Těším se na spolupráci 

 

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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