JEDINÝ ČESKÝ VÝROBCE VLNITÝCH LEPENEK A OBALŮ
OBALY MORAVA, A. S.
NERUDOVA 1700
765 02 OTROKOVICE
TEL. 57 766 44 00
FAX. 57 766 44 01
MAIL. OM@OBALYMORAVA.CZ

Vážení přátelé atletiky,
vítejte v Otrokovicích na letošním Mezinárodním atletickém halovém
mítinku. Věřím, že právě třináctý ročník soutěže bude tím šťastným a
přinese všem zúčastněným sportovcům i ostatním návštěvníkům
nezapomenutelné zážitky. Atletika je právem nazývána královskou
disciplínou, a to pro svoji jednoduchost, přirozenost a historickou
tradici.
Stejně jako v předchozích letech bude na mítinku v Otrokovicích
možnost sledovat vrcholné výkony špičkových závodníků, což skýtá
řadu příležitostí k napínavé podívané. Tu ocení především ti, kdo
mohou jednotlivá dějství sledovat.
Zároveň si ale uvědomujeme, že talent nestačí. Je to dřina každodenních tréninků,
přemáhání únavy a odříkání, které však s sebou nese vedle zdravého utužování těla také
posilování vůle a charakterových vlastností. Ve Zlínském kraji podporujeme sportovní
aktivity zejména dětí a mládeže, a to v co nejmasovější míře, aby žádný talent nezapadl a
mohl se rozvíjet.
Přeji vám, ať během mítinku strávíte pěkné chvíle nejen na samotných závodištích, ale ať si
také najdete chvilku alespoň trochu poznat krásu a rozmanitost Zlínského kraje a přesvědčit
se o přátelské a pohostinné povaze jeho obyvatel.
MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje
Vážení sportovní přátelé,
jsem velice rád, že i v letošním roce pokračuje tradice v pořádání
atletických mítinků a mohu Vás tak přivítat v Otrokovicích. V našem
městě je dlouhodobě budován pozitivní vztah ke sportu a díky oddílům
s letitou historií, i těm nově vzniklým, se zde daří organizovat akce na
vysoké úrovni, o které jeví zájem i borci světového formátu.
Samospráva města považuje sport za jednu z důležitých oblastí, která
přispívá k udržení vysoké kvality života. Proto se snažíme
profesionálním i rekreačním sportovcům všech kategorií zajistit odpovídající zázemí, tak
aby se svým zálibám mohli plně věnovat. Sám patřím do skupiny rekreačních sportovců.
Ačkoli jsem před lety aktivně hrával fotbal, dnes už jsem jen zapáleným fandou obdivujícím
všechny, kteří se dokážou pro něco nadchnout, nejsou pasivní a nenechají se odradit
možným neúspěchem či porážkou.
Sportovní akce formátu Mezinárodního atletického mítinku vyžaduje pečlivou přípravu a
vynaložení mnoha sil, aby vše mohlo proběhnout ke spokojenosti účastníků i diváků. Děkuji
proto organizátorům za nezdolné úsilí a vytrvalost, s kterým tuto akci i v letošním roce
připravili. Jde o sportovní událost, která ve svém okolí nemá obdoby. Závodníci uznávaní po
celém světě se sjedou do Otrokovic a předvedou jistě brilantní výkony, které potěší nejen
diváky, ale také sportující mládež, pro niž se mohou stát vzorem. Všem, kdo se mítinku
zúčastní, přeji mnoho krásných zážitků, které v nich zanechají hluboké vzpomínky a budou
se do Otrokovic rádi vracet.
Mgr. Jaroslav Budek
starosta města Otrokovice

Vážení sportovní přátelé,
mám upřímnou radost a je mi ctí, že vás mohu nejen jménem svým, ale
především jménem naší organizace

přivítat na této významné

sportovní akci. Jsem si vědom toho, že organizační výbor i členové
atletického oddílu vynaložili nemalé úsilí, aby pro vás připravili co
nejlepší podmínky a aby závody probíhaly k plné spokojenosti jak
závodníků, tak i ostatních účastníků. Vždyť atletický oddíl, který je
jedním z 22 oddílů naší organizace, patří k nejzkušenějším, a proto jsem přesvědčen o
zdárném průběhu této tradiční akce.
Jsem rád, že Vám mohu popřát nezbytnou dávku sportovního štěstí a ať Vámi dosažené
výsledky

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
Časový pořad:
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XIII. ROČNÍK SKOKU VYSOKÉHO
Velká cena CAFÉ & COCTAIL BAR TERASSA
Kategorie:

muži, dorostenci, ženy, dorostenky

Muži
Ženy

Vítězové 2010
Viktor Shapoval – Ukrajina
Oldřiška Marešová – PSK Olymp Praha

216 cm
186 cm

Muži
Ženy

Rekordy
Martijn Nuyens – Nizozemí
Romana Dubnová – SSK Vítkovice

224 cm (2007)
192 cm (2006)

XIII. ROČNÍK SPRINTU NA 40 Y

Kategorie:
Systém:

Muži
Ženy

Muži
Ženy

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

Vítězové 2010
Oleksandr Rumin – Ukrajina
Zuzana Koudelková – TJ Jiskra Otrokovice

4,72 s
5,44 s

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

4,58 s (2006)
5,07 s (2004)
(2008)

velkoobchod pneumatik všech typů
www.mands.cz

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

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

Muži
Ženy

Vítězové 2010
Matúš Janeček – Slovensko
Jana Korešová – USK Praha

Muži
Ženy

Rekordy
Stanislav Sajdok – Dukla Praha
10,23 s (5,10+5,13) (2008)
Denisa Rosolová – AK SSK Vítkovice 11,09 s (5,57+5,52) (2009)

10,41 s (5,24+5,17)
11,28 s (5,68+5,60)

X. ROČNÍK SKOKU DALEKÉHO
Velká cena SUNVI
Kategorie:
Systém:

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

Muži
Ženy

Vítězové 2010
Štěpán Wagner – Dukla Praha
Renáta Medgyesová – Slovensko

760 cm
627 cm

Muži
Ženy

Rekordy
Roman Novotný – AK Kroměříž
Martina Šestáková – USK Praha

796 cm (2009)
637 cm (2008)

IX. ROČNÍK TROJSKOKU
Velká cena ELEKTROLA
Kategorie:
Systém:

Muži
Ženy

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

Vítězové 2010
Adrian Swiderski – Polsko
Ruslana Tsyhocka – Ukrajina

15,93 m
13,10 m

Rekordy
Muži
Ženy

Pawel Kruhlik – Polsko
Martina Šestáková – USK Praha

16,17 m (2007)
13,76 m (2002)

VII. ROČNÍK VRHU KOULÍ
Velká cena LA HABANA
Kategorie:
Systém:

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

Muži
Ženy

Vítězové 2010
Jan Marcell – VSK Univerzita Brno
Jana Kárníková – Hvězda SKP Pardubice

19,19 m
16,93 m

Muži
Ženy

Rekordy
Mikuláš Konopka – Slovensko
Jana Kárníková – Hvězda SKP Pardubice

19,73 m (2008)
16,93 m (2010)

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

Muži
Ženy

Vítězové 2010
Pavel Baar – Jiskra Litomyšl
Eliška Klučinová – TEPO Kladno

3 259 b
3 525 b

Muži
Ženy

Rekordy
Slaven Dizdarevič – Slovensko
Denisa Rosolová – AK SSK Vítkovice

3314 b (2009)
3587 b (2009)

OTROKOVICKÉ HALOVÉ PŘEBORY ŠKOL 2010
skok vysoký – sprint – skok daleký – překážky
PŘEBOR ŠKOL VE SKOKU VYSOKÉM O PUTOVNÍ POHÁR
STAROSTY MĚSTA OTROKOVICE
Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Přebor škol

Václav Sháněl
Zuzana Vagalová
Erik Podškubka
Daniela Vlková
ZŠ E. Zátopka Zlín

ZŠ E. Zátopka Zlín
ZŠ OSKOL Kroměříž
AC Uherské Hradiště
AK Zlín X

147 cm
140 cm
161 cm
157 cm
563 cm

PŘEBOR ŠKOL VE SPRINTU NA 40 Y O PUTOVNÍ POHÁR
ŘEDITELE TJ JISKRA OTROKOVICE
Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Přebor škol

Václav Sháněl
Helena Vyčánková
Denis Laga
Daniela Vlková
AK Zlín X

ZŠ E. Zátopka Zlín
ZŠ Mánesova Otrokovice
AC Uherské Hradiště
AK Zlín X

5,64 s
5,93 s
5,06 s
5,62 s
11 b

PŘEBOR ŠKOL VE SKOKU DALEKÉM O PUTOVNÍ POHÁR
PŘEDSEDY ATLETICKÉHO ODDÍLU
Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Přebor škol

Václav Sháněl
Aneta Krejčiříková
Patrik Kaňovský
Jana Mutlová
ZŠ OSKOL Kroměříž

Mladší žáci
Starší žáci
Starší žačky

Matěj Szcepanek
Lukáš Náplava
Aneta Krejčiříková

ZŠ E. Zátopka Zlín
422 cm
ZŠ E. Zátopka Zlín
412 cm
ZŠ Sportovní U. Hradiště 510 cm
ZŠ OSKOL Kroměříž
472 cm
1 731 cm

40 Y PŘEKÁŽEK
ZŠ Mánesova Otrokovice 7,57 s
AC Uherské Hradiště
6,55 s
ZŠ E. Zátopka Zlín
7,43 s

II. ROČNÍK MINIMÍTINKU PŘÍPRAVEK
Velká cena PNEUSERVIS HRABAL
Kategorie:
Systém:

mladší (2002+) a starší (2000-2001) přípravky (pozvaní)
závod je vypsán v disciplínách skok daleký, hod raketkou a
překážkový běh

Skok daleký
Hod raketkou
Překážkový běh

Petr Pšenčík, Martin Klusal, Tereza Třetinová, Veronika Koppová
Richard Janiš, Nicolas Janský, Tereza Třetinová, Johana Prudká
Petr Pšenčík, Pavel Chmelík, Tereza Třetinová, Simona Krampotová

Vítězové 2010

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.
Otrokovice disponují nově zrekonstruovaným stadionem se 400 m tartanovým oválem (6+8
drah) a sektory pro technické disciplíny. Na konci 90 let bylo přebudováno hřiště u ZŠ
Mánesova, poskytující třídráhový tartanový ovál o délce 312 m 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 tisíciletí 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, atletika.otrokovice@seznam.cz

