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Milí přátelé sportu,
je mi ctí přivítat Vás ve Zlínském kraji na XIV. ročníku otrokovického
mezinárodního atletického mítinku.
Věřím, že i letošní soutěž přinese všem závodníkům příležitost
předvést vynikající formu a těšit se, ne-li přímo z vítězství, tak tedy
určitě z dobrého pocitu důstojného boje o medaili. Stát na stupních
vítězů je vždy krásný pocit, ale víc než o prvenství by ve sportu mělo
jít o čestnou hru a radost z pohybu a o přátelství.
Atletika je právem považována za královskou disciplínu nejen pro její
historickou tradici. Je také úchvatnou podívanou, v níž můžeme
obdivovat neuvěřitelné výkony lidského těla hnaného odvahou a touhou vydat ze sebe
maximum.
Přeji všem, kdo se zúčastní závodů, ať co nejlépe zúročí hodiny tvrdého tréninku k vnitřní
spokojenosti i k chuti pokračovat. A všem divákům i organizátorům přeji mnoho kvalitních
sportovních zážitků!
MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje
Vážení sportovní přátelé,
již čtrnáctým rokem v Otrokovicích pokračuje tradice atletických
mítinků a mě velmi těší, že Vás prostřednictvím těchto řádků mohu
přivítat v našem městě, které sportem doslova žije. Ve všech místních
částech najdete plochy určené pro aktivní i pasivní vyžití, profesionální
i rekreační sportovce. Důležitost podpory této oblasti života si dobře
uvědomujeme a ročně směřujeme milionové částky do činnosti
jednotlivých organizací, spolků a sdružení, i do modernizace či
výstavby sportovišť. Investici do zdravého životního stylu považujeme
za účinnou prevenci sociálně patologických jevů, která se nám vrací
v podobě zdravé a silné generace pokračující v započaté práci.
Mezinárodní atletický mítink patří k oblíbeným a významným sportovním událostem ve
městě. Přeji Vám, všem návštěvníkům, abyste si z Otrokovic odvezli mnoho pěkných
zážitků a strávili zde příjemné chvíle. Sportovcům navíc mnoho sil a zdaru k překonávání
rekordů a organizátorům hladký průběh akce.
Mgr. Jaroslav Budek
starosta města Otrokovice
Vážení sportovní přátelé,
opět po roce mohu s upřímnou radostí prohlásit, že je mi ctí Vás nejen
jménem svým, ale především jménem naší organizace přivítat na této
významné sportovní akci. Všichni dobře víme, že organizační výbor i
členové atletického oddílu vynaložili velké úsilí, aby pro vás připravili
co nejlepší podmínky a aby dnešní 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
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XIV. ROČNÍK SKOKU VYSOKÉHO
Velká cena CAFÉ & COCTAIL BAR TERASSA
Kategorie:

muži, ženy

Muži
Ženy

Vítězové 2011
David Kovalský – PSK Olymp Praha
Iva Straková – PSK Olymp Praha

213 cm
186 cm

Muži
Ženy

Rekordy
Martijn Nuyens – Nizozemí
Romana Dubnová – SSK Vítkovice

224 cm (2007)
192 cm (2006)

XIV. ROČNÍK SPRINTU NA 40 Y

Kategorie:
Systém:

Muži
Ženy

Muži
Ženy

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

Vítězové 2011
Roman Bublyk – Ukrajina
Lucie Kostnerová – ACP Olymp Brno

4,54 s
5,30 s

Rekordy
Roman Bublyk – Ukrajina
Lucie Kostnerová – AK Olomouc
Iveta Mazáčová – PSK Olymp Praha

4,54 s (2006)
5,07 s (2004)
(2008)

velkoobchod pneumatik všech typů
www.mands.cz

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

ženy
závodnice běží 2 běhy – součet časů dává celkové pořadí

Muži
Ženy

Vítězové 2011
Jan Carda – ASK Slavia Praha
Jana Sotáková – ACP Olymp Brno

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)

10,7 s (5,33+5,34)
11,50 s (5,76+5,74)

XI. ROČNÍK SKOKU DALEKÉHO
Velká cena PENZION MORAVA – UBYTOVNA MORAVA
Kategorie:
Systém:

muži
dle počtu přihlášených 3+3 nebo 4 skoky

Muži
Ženy

Vítězové 2011
Roman Novotný – AK Kroměříž
Ruslana Tsychotska – Ukrajina

773 cm
603 cm

Muži
Ženy

Rekordy
Roman Novotný – AK Kroměříž
Martina Šestáková – USK Praha

796 cm (2009)
637 cm (2008)

X. ROČNÍK TROJSKOKU
Velká cena ELEKTROLA
Kategorie:
Systém:

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

Muži
Ženy

Vítězové 2011
Adrian Swiderski – Polsko
Ruslana Tsyhotska – Ukrajina

15,90 m
13,22 m

Muži
Ženy

Rekordy
Pawel Kruhlik – Polsko
Martina Šestáková – USK Praha

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

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

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

Muži
Ženy

Vítězové 2011
Jan Marcell – VSK Univerzita Brno
Jana Kárníková – Hvězda SKP Pardubice

19,49 m
15,50 m

Muži
Ženy

Rekordy
Mikuláš Konopka – Slovensko
Jana Kárníková – Hvězda SKP Pardubice

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

IV. ROČNÍK TROJBOJE
Velká cena PRVNÍ OTROKOVICKÁ STAVEBNÍ
Kategorie:
muži, ženy
Systém:
budou obodovány 3 disciplíny. Závodník závodí v každé
disciplíně individuálně, pro potřeby trojboje se počítá (muži - součet časů
na 40 y - bodováno dle bodů na 100 m s koeficientem, skok daleký, vrh
koulí / ženy – součet časů na 40 y př. – bodováno dle bodů na 100 m, skok
vysoký, 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

Muži
Ženy

Vítězové 2011
Adam Sebastian Helcelet – Dukla Praha
Eliška Klučinová – AC TEPO Kladno

3 314 b
3 337 b

Rekordy
Slaven Dizdarevič – Slovensko
Adam Sebastian Helcelet – Dukla Praha
Denisa Rosolová – AK SSK Vítkovice

3 314 b (2009)
3 314 b
3 587 b (2009)

Atletický rok 2011 v TJ Jiskra Otrokovice
V roce 2011 navázal náš atletický oddíl TJ Jiskra na předchozí úspěšné
roky. Dařilo se jak v soutěžích družstev, tak i v soutěžích jednotlivců.
Poprvé v historii jsme měli možnost vidět naše ženské družstvo v I.NL. Již
předem jsme věděli, že s nezkušeným a mladým týmem nás čeká boj o
udržení v soutěži. A když ještě ČAS velmi necitlivě postavil termín baráže
o udržení oproti finálovému závodu Poháru mistryň juniorek ve
španělském Castellón de la plana, bylo nám jasné, že pouze nesmírná
obětavost zbytku týmu zajistí záchranu v soutěži, neboť do Španělska
odcestovalo 6 závodnic základní sestavy.
Celá ligová soutěž se pro nás od počátku nevyvíjela příznivě, ale v závěru
se podařilo kádr zdravotně stabilizovat a obsadit celkové 6.místo, které nám
dávalo slušné vyhlídky do baráže.
V baráži nastoupilo 7 statečných do boje o udržení I.NL. Ovšem
extraligové zkušenosti Petry Jenyšové, Kateřiny Ovčáčkové a Adély
Prudké, spolu s bojovností Strakové, Remešové, Bobálové a Zapletalové,
slavily úspěch. A třetí místo před domácím Uherským Hradištěm a
ambiciózním družstvem Vyškova znamenalo, že naše ženy uvidíme v I.lize
i v letošní sezóně.
Muži bojovali ve II.NL a jen o fous je minula účast v baráži o I.ligu, když
obsadili celkové 5.místo.
Atletika je individuální sport, a tak nás nejvíce těší úspěchy jednotlivců.
Ani těch nebylo málo a dařilo se nám opravdu ve všech kategoriích.
Tradičně výborné výsledky podávali vytrvalci Petr Vabroušek a Vlastimil
Bukovjan na maratonských tratích. V letošním roce se k nim ovšem velice
výrazně přidala i Lada Straková, která překvapila vynikajícím výkonem na
Pražském mezinárodním maratonu a umístěním v první desítce Mistrovství
ČR.
V kategorii juniorek sklízela ovoce za dlouholetou poctivou dřinu vrhačka
Natálie Nádeníčková, která se pevně usídlila mezi juniorskou koulařskou
špičkou a ziskem bronzu v hale a stříbra na venkovním mistrovství si
zaslouženě řekla o nominaci na pohár ve Španělsku. Dařilo se i dalším
juniorkám a dorostenkám Havlíkové a Koudelkové. Mezi žákyněmi se jako
výrazný talent ukázala Dominika Remešová, která krátce po svém příchodu
k atletice velice slušně zvládla náročnou překážkářskou techniku a zařadila
se mezi nejrychlejší běžkyně na 200mpř na Moravě.
Dále mezi žákyněmi vynikala Helena Vyčánková v bězích a Tereza
Oubělická ve sprintech dokonce startovala se ženami v I.lize.

Nadějně se jeví kategorie mladších žaček, zejména pak vrhačské naděje Iva
Patíková a Barbara Havlíková v oštěpu, Tereza Čapková v disku a Vanesa
Nádeníčková v kladivu. Mezi všestranné talenty patří Kateřina Baranová,
Jana Ludvíková a Kryštof Kašpárek, kteří spolu s Tomášem Janečkem
uspěli i na Olympijských hrách mládeže v Olomouci a Evroských hrách
dětí a mládeže v Brně.
Závěrem je potřeba říct, že atletickému oddílu se taktéž dařilo na poli
pořadatelském. Mimo Mezinárodního halového mítinku, uspořádal více než
dvacet závodů republikového, krajského a mládežnického formátu.
V letošním roce proběhly v Městské sportovní hale již 3 soutěže zaměřené
na děti a školní mládež a celková účast více než 450 závodníků ukazuje, že
náš oddíl patří mezi hlavní organizátory halových atletických
mládežnických soutěží v ČR a neomezuje se při tom pouze na registrované
závodníky, ale naopak dává příležitost co nejširšímu spektru školní a
sportovní mládeže.

OTROKOVICKÉ HALOVÉ PŘEBORY ŠKOL 2011
skok vysoký – sprint – skok daleký – překážky
PŘEBOR ŠKOL VE SKOKU VYSOKÉM
O POHÁR STAROSTY MĚSTA OTROKOVICE
Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Přebor škol

Petr Pleva
3. ZŠ Zlín
135 cm
Šárka Polášková
ZŚ Sportovní Uh.Hradiště 135 cm
Václav Sháněl
ZŠ E. Zátopka Zlín
163 cm
Michaela Franková
ZŠ Sportovní Uh.Hradiětě 143 cm
ZŠ Sportovní Uh.Hradiště
565 cm

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

Miroslav Krejčí
Alexandra Rafajová
Matouš Žáček
Barbora Slezáková
ZŠ Kvítková Zlín

ZŠ Mysločovice
5,58 s
ZŠ Kvítková Zlín
5,94 s
ZŠ Kvítková Zlín
5,14 s
ZŠ Sportovní Uh.Hradiště 5,56 s
11 b.

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

Tomáš Janeček
ZŠ T.G.M. Otrokovice 462 cm
Kateřina Resslerová
ZŠ Sportovní Uh.Hradiště 422 cm
Michal Juráň
ZŠ Mysločovice
508 cm
Aneta Krejčiříková
ZŠ E. Zátopka Zlín
449 cm
ZŠ Sportovní Uh.Hradiště
1 702 cm

Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky

Erik Jelínek
Kateřina Resslerová
Lukáš Náplava
Aneta Krejčiříková

40 Y PŘEKÁŽEK
ZŠ Sportovní Uh.Hradiště 6,92 s
ZŠ Sportovní Uh.Hradiště 7,67 s
AC Uherské Hradiště
6,21 s
ZŠ E. Zátopka Zlín
6,84 s

III. ROČNÍK TROJBOJE PŘÍPRAVEK
Velká cena PNEUSERVIS HRABAL
Kategorie:
Systém:

mladší (2003-2005) a starší (2000-2001) přípravky
závod je vypsán v disciplínách překážky a sprint, dálka,
raketka jako trojboj, součet umístění v jednotlivých
disciplínách určí celkové pořadí

Vítězové 2011
Mladší přípravky
Starší přípravky

Johana Horová
Richard Janiš
Johana Prudká
Kryštof Kašpárek

DDM Sluníčko Otrokovice
AK Zlín
TJ Jiskra Otrokovice
TJ Jiskra Otrokovice

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

