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Vážení příznivci sportu, vítejte v Otrokovicích!
Jsem velmi ráda, že Vás mohu přivítat ve městě, které doslova žije sportem.
Ač jsem sama nikdy vrcholově nesportovala a řadím se spíše k rekreačním
sportovcům, slova jako pohyb, soutěžení a kolektiv mi rozhodně nejsou cizí.
Samospráva našeho města dlouhodobě vytváří dobré podmínky pro
sportovní aktivity dospívající mládeže i pro sport dospělých. I já sama se
z titulu své funkce snažím o to, aby všichni občané vyhledávající sportovní
aktivity měli pro ně odpovídající zázemí a podmínky.
Touto cestou chci poděkovat organizátorům Otrokovických halových
přeborů škol a XI. OBALY MORAVA MEZINÁRODNÍHO HALOVÉHO
MÍTINKU. Zejména druhá akce nemá v našem městě i širokém okolí
obdoby. Zvučná jména závodníků ruku v ruce s jejich kvalitními atletickými
výkony jsou tím nejlepším návodem i příkladem pro naši mládež, které
tímto, Vy organizátoři, nabízíte alternativu pro trávení volného času a za to
Vám patří můj velký dík.
Radoslava Matuszková
starostka města
Vážení sportovní přátelé, je mi velkým potěšením, že Vás mohu opět po
roce přivítat nejen jménem svým, ale především jménem naší organizace, na
této významné sportovní akci. Je nám všem jasné, že organizační výbor i
členové atletického oddílu museli vynaložili velké úsilí, aby pro vás
připravili co nejlepší podmínky a aby závody probíhaly k plné spokojenosti
jak závodníků, tak i ostatních účastníků. Atletický oddíl, který je jedním z 20
oddílů naší organizace, patří k nejzkušenějším pořadatelům, a proto jsem
přesvědčen o zdárném průběhu této akce. Rád vám přeji potřebnou dávku
sportovního štěstí a vámi dosažené výsledky ať odpovídají vašim
představám. Byl bych rád, kdybyste z Otrokovic odjížděli s těmi nejlepšími
pocity a zážitky a vždy se k nám rádi vraceli.
Ing. Zdeněk Janda
ředitel TJ Jiskra Otrokovice
Vážení diváci, závodníci, partneři mítinku, srdečně Vás vítám v Městské
sportovní hale.Snažili jsme se Vám připravit co nejlepší podmínky jak pro
podávání kvalitních výkonů, tak i pro jejich shlédnutí. V letošním ročníku
přicházíme s novinkou v podobě čtyřboje, který se koná pod patronací
trojnásobného mistra světa v desetiboji Tomáše Dvořáka. Věřím, že souboje
vícebojařů a nejen jich přinesou atraktivní podívanou, pěkný zážitek pro
závodníky, diváky i partnery mítinku, kvalitní výkony a spokojenost všech.
Věřím, že letošní ročník přinese opět mnoho zlepšených osobních rekordů,
rekordů mítinku a doufám, že i nějaký splněný limit na Halové mistrovství
Evropy do Turína. Ať se daří!
Bc. Michal Petřík
předseda oddílu atletiky

Všeobecná ustanovení
Pořadatel:
Datum konání:
Prezentace:

Atletický oddíl TJ Jiskra Otrokovice
pátek 23. – sobota 24. ledna 2009
přihlášení mailem + pozvání + na místě do
60 min. před zahájením disciplíny
Městská sportovní hala Otrokovice
Aleš Prudký
Daniel Hořt
Michal Petřík
David Uhlíř

Místo konání:
Ředitel závodu:
Ekonom závodu:
Manager závodu:
Hlavní rozhodčí:
Technická ustanovení
Povrch:
tartan, povoleny hřeby max. 6 mm
Šatny:
přímo v hale, sprchy k dispozici
Rozcvičení:
proběhne v hale na vyhrazené ploše
Protesty:
do 10 min. po ukončení závodu s vkladem Kč 100,Vyhlášení vítězů: proběhne do 15 min. po skončení závodu
Časový pořad:
PÁTEK
15:30 40 y př.
ženy
I. běh
15:50 40 y př.
muži
I. běh
16:05 40 y
ženy
ROZBĚHY
16:25 40 y
muži
ROZBĚHY
16:40 40 y př.
ženy
II. běh
16:55 40 y př.
muži
II. běh
17:05 40 y
ženy
FINÁLE
17:15 40 y
muži
FINÁLE
17:30 skok vysoký
ženy,juniorky,dorostenky FINÁLE
skok vysoký
muži,junioři,dorostenci FINÁLE
20:00 No spikes party
SOBOTA
11:30 skok o tyči
muži
FINÁLE
skok daleký
ženy
FINÁLE
12:30 skok daleký
muži
FINÁLE
skok vysoký
ženy,juniorky,dorostenky FINÁLE
14:00 trojskok
ženy
FINÁLE
skok o tyči
ženy
FINÁLE
15:30 trojskok
muži
FINÁLE
vrh koulí
ženy,juniorky,dorostenky FINÁLE
vrh koulí
muži,junioři,dorostenci FINÁLE
vyhlášení průběžně po ukončených disciplínách

X. ROČNÍK SPRINTU NA 40 Y PŘEKÁŽEK
Velká cena CONTINENTAL
Kategorie:
Systém:

muži, ženy
závodníci běží 2 běhy – součet časů dává
celkové pořadí

Muži
Ženy

Vítězové 2008
Stanislav Sajdok – Dukla Praha 10,23 s (5,10+5,13)
Nikol Ogrodníková – SSK Vítkovice 11,39 s (5,73+5,66)

Muži
Ženy

Rekordy
Stanislav Sajdok – Dukla Praha 10,23 s (5,10+5,13)
Lucie Kostnerová – AK Olomouc 11,21 s (5,60+5,61)

XI. ROČNÍK SPRINTU NA 40 Y
Velká cena ELCAR
Kategorie:
Systém:

Muži
Ženy

Muži
Ženy

muži, ženy
časy z rozběhů stanoví nasazení do finálových
běhů. Každý má zaručeny 2 starty.

Vítězové 2008
Jaroslav Šmotek – PSK Olymp Praha
Iveta Mazáčova – PSK Olymp Praha
Rekordy
Jaroslav Šmotek – AK Zlín
Lucie Kostnerová – AK Olomouc
Iveta Mazáčová – PSK Olymp Praha

4,62 s
5,07 s

4,58 s
5,07 s

velkoobchod pneumatik všech typů
www.mands.cz

VI. ROČNÍK VRHU KOULÍ
Velká cena SANTO DOMINGO BAR
Kategorie:
Systém:

muži, ženy, dorostenci, dorostenky
dle počtu přihlášených 3+3 nebo 4 vrhy.
Budou použity pogumované koule na umělý
povrch, kruh je standardní

Muži
Ženy

Vítězové 2008
Mikuláš Konopka – Slovensko
19,73 m
Jana Kárníková – Hvězda SKP Pardubice 16,18 m

Muži
Ženy

Rekordy
Mikuláš Konopka – Slovensko
19,73 m
Jana Kárníková – Hvězda SKP Pardubice 16,18 m

X. ročník Obaly Morava mezinárodní halový mítink
X. ročník Otrokovických halových přeborů škol
Pátečních dopoledních přeborů škol se zúčastnilo celkem 14 škol a 2
atletické oddíly, které vytvořili celkem 19 družstev. Kromě škol z regionu a
již tradičních účastníků z Olomouce potěšil i návrat brněnských sportovních
škol. Celkem závodilo 166 dětí, které předvedly impozantních 290
individuálních startů. Obrovskou zkouškou pro organizátory byla soutěž ve
skoku vysokém, kde nastoupilo na start více než 50 chlapců a více než 50
dívek. Pod bedlivým dozorem patronů přeborů, starostky města Otrokovice
Radoslavy Matuszkové, ředitele tělovýchovné jednoty Jiskra Otrokovice ing.
Zdeňka Jandy, předsedy atletického oddílu Bc. Michala Petříka,
trojnásobného mistra světa v desetiboji Tomáše Dvořáka, dalšího českého
reprezentanta ve víceboji Josefa Karase, Ladislava Kříže (Mistra Evropy ve
štafetě 4 x 100 m) a Remigia Machury st. (dvojnásobného Halového mistra
Evropy, vítěze Světových halových her a medailisty dalších významných
soutěží) jsme zvládli dodržet časový pořad a děti předvedli velmi kvalitní
výkony a nejlepší jednotlivci i školy byly po zásluze odměněni. Kromě
odměňování prvních tří jednotlivců v každé kategorii a nejlepších tří
družstev byli oceněni také celkově nejúspěšnější závodníci a nejúspěšnější
trenér . V kategorii děvčat to byla Nikol Janeková ze ZŠ E. Zátopka Zlín,
vítězka skoku dalekého a stříbrná ve sprintu a výšce, v chlapcích olomoucký
Tomáš Kalas, vítěz celkem tří závodů (výška, sprint, dálka). Ti obdrželi
z rukou českých reprezentantů Denisy Ščerbové a Stanislava Sajdoka
mobilní telefony. Nejúspěšnějším trenérem pak byl pan Libor Kalas.
Při Obaly Morava X. mezinárodním atletickém mítinku 2008 se na
startu objevilo 132 závodníků z 31 českých atletických oddílů a závodníci
Slovenska, Polska, Holandska a poprvé i Maďarska. V pátčním programu
byla vrcholem soutěž ve vrhu koulí mužů, kde halový Mistr Evropy Mikuláš
Konopka ze Slovenska zvítězil v rekordu mítinku 19,73 m. Dalšími novými
rekordmany byli Jana Kárníková, Iveta Mazáčová a Stanislav Sajdok.
Sobota patřila skokanským disciplínám. V tyči mužů zvítězil v novém
rekordu mítinku 550 cm Adam Ptáček ze Slavie Praha, halový vicemistr
světa 2004. Nově byly vytvořeny rekordy také v dálce Martinou Šestákovou
z Lokomotivy Břeclav (637 cm) a především Romanem Novotným za AK
Kroměříž s vynikajícími 784 cm.
Celkově lze mítink hodnotit velmi pozitivně. Během dvou dní celkem 298
sportovců nastoupilo ve 472 individuálních startech, což je na naši halu jistě
úctyhodné číslo a také divácká účast a atmosféra byla vynikající. Bylo
dosaženo 6 nových rekordů mítinku a jeden byl vyrovnán. Tyto výkony také
vévodili českým tabulkám v tyči mužů, dálce mužů, kouli mužů, dálce a
trojskoku žen. Šest výkonů se poprvé v historii dostalo i do aktuálních
světových tabulek roku a dálkař Roman Novotný a koulař Mikoláš Konopka
dokonce na 5. resp. 10. místo. Dále se ve světových tabulkách objevil i
Milan Haborák, Adam Ptáček a Martina Šestáková.

Otrokovice – ideální místo na přípravu a soustředění
TJ Jiskra Otrokovice, oddíl atletiky si dovoluje nabídnout atraktivní
tréninkové prostředí. Díky dlouhodobé spolupráci s firmami, poskytujícími
ubytování na území města Otrokovice, stejně jako s firmami, zajišťujícími
stravování a spřátelenými oddíly, sdruženými v TJ Jiskra Vám můžeme
nabídnout velmi kvalitní a výhodné tréninkové
podmínky jak pro
předsezónní přípravu, tak i pro vyladění formy v sezóně.
V roce 2008 dojde ke znovuotevření hlavního stadionu, kde v minulých
letech proběhla rekonstrukce 400 m oválu (6+8 drah) a v loňském roce byly
dokončeny sektory pro technické disciplíny. Na konci 90 let bylo
přebudováno hřiště u ZŠ Mánesova, poskytující třídráhový tartanový ovál o
délce 312 metru a rovinku dlouhou 140 m. Ve stejném období byla
dokončena Městská sportovní hala s tartanovou plochou, rovinkou dlouhou
55 m, která byla v úvodu třetího tisícíletí dovybavena sektory pro skok do
dálky a trojskok, vrh koulí a skok o tyči.
V bezprostřední blízkosti těchto sportovišť se nalézají jak ubytovací a
stravovací kapacity různých cenových kategorií, tak i vhodná místa pro
doplňkové sporty: rovinaté i kopcovité terény pro přípravu v přírodním
prostředí pro běh i jízdu na kole, in – line ovál, tenisové kurty, tenisová hala,
přírodní i umělé koupaliště, regenerační zařízení, posilovny, squashový kurt,
bowling, kuželky, minigolf atd,. V dostupné vzdálenosti od Otrokovic jsou
pak města Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště, nabízející další možnosti
nejen sportovního vyžití.
V případě zájmu Vám rádi poradíme a pomůžeme se zabezpečením Vašeho
pobytu v Otrokovicích k Vaší plné spokojenosti.

Nový stadion,765 02 Otrokovice, tel.604708480, prudky11@seznam.cz
777784413, tache13@post.cz

VIII. ROČNÍK SKOKU DALEKÉHO
Velká cena DMD agency, a. s.
Kategorie:
Systém:

Muži
Ženy

Muži
Ženy

muži, ženy
dle počtu přihlášených 3+3 nebo 4 skoky

Vítězové 2008
Roman Novotný – AK Kroměříž

784 cm

Martina Šestáková – Lokomotiva Břeclav 637 cm

Rekordy
Roman Novotný – AK Kroměříž

784 cm

Martina Šestáková – Lokomotiva Břeclav 637 cm

IV. ROČNÍK SKOKU O TYČI
Velká cena GESOS, spol. s r. o.
Kategorie:

muži, ženy

Muži
Ženy

Vítězové 2008
Adam Ptáček – ASK Slavia Praha
Eliška Šípová – USK Praha

550 cm
360 cm

Muži
Ženy

Rekordy
Adam Ptáček – ASK Slavia Praha
Pavla Rybová – Dukla Praha

550 cm
435 cm

VII. ROČNÍK TROJSKOKU
Velká cena ELEKTROLA, s. r. o.
Kategorie:
Systém:

Muži
Ženy

Muži
Ženy

muži, ženy
dle počtu přihlášených 3+3 nebo 4 skoky

Vítězové 2008
Péter Ungvári - Maďarsko

14,56 m

Martina Šestáková – Lokomotiva Břeclav 13,56 m

Rekordy
Pawel Kruhlik – Polsko

16,17 m

Martina Darmovzalová – Lokomotiva Břeclav 13,76 m

XI. ROČNÍK SKOKU VYSOKÉHO
Velká cena HOTELU BAŤOV – SPOLEČENSKÝ DŮM
Kategorie:

muži, ženy, dorostenci, dorostenky

Vítězové 2008
Jaroslav Bába – AK SSK Vítkovice
Rita Babos – Maďarsko

220 cm
178 cm

Rekordy
Muži Martijn Nuyens – Nizozemí
Ženy Romana Dubnová – SSK Vítkovice
Dorostenci
Jiří Křehula – Junior Brno
Dorostenky
Iva Dupalová – SG Brno

224 cm
192 cm
205 cm
170 cm

Muži
Ženy

I. ROČNÍK ČTYŘBOJE
Velká cena PRVNÍ OTROKOVICKÁ STAVEBNÍ, a. s.
Kategorie:
muži, ženy
Systém:
budou obodovány 4 disciplíny. Závodník
závodí v každé disciplíně individuálně, pro potřeby čtyřboje se
počítá (součet časů na 40y př.- bodováno dle bodů na 100m,
skok vysoký, skok daleký, vrh koulí (u dálky a koule se počítá
nejdelší pokus bez ohledu na série, ve které byl dosažen,
závodník hodnocený ve čtyřboji může postoupit do užšího
finále a absolovovat 6 skoků, respektive vrhů.

AKCE ATLETICKÉHO ODDÍLU PRO ROK 2009
***červenec – V.I.P. víceboj***
jedinečná možnost vyzkoušet královnu sportů
***říjen – Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka***
půlmaratón – štafetový půlmaratón – in-line brusle

