www.metal-ps.com
Společnost METAL-PS spol. s r. o. byla založena v roce 1992. Její výrobní program
byl zaměřen na povrchové úpravy kovů. Od roku 1998 se její výrobní program
postupně rozšířil na konstrukční práce, kovovýrobu a montážní práce.
Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001.
Výrobní program:
Dopravníkové systémy, kovovýroba, konstrukční práce, montážní práce, obchodní
činnost, povrchové úpravy kovů. Nabídka nových služeb - Hydraulický děrovací lis
EUROMAC MTX 1250/30 CNC 2000 AUTOINDEX a CNC Hydraulický ohraňovací lis
3108 x 150.

Vážení příznivci sportu, zvláště atletiky!
Mám velkou radost z toho, že jsem mohl převzít záštitu nad XVI. Ročníkem
Mezinárodního atletického halového mítinku mládeže a dospělých Otrokovice
2014. Tato akce je jednou z největších atletických událostí, které probíhají
na území Zlínského kraje. Jsem přesvědčen o tom, že i letošní závod přinese všem
závodníkům řadu příležitostí vyzkoušet si svou aktuální formu a případně se
radovat i ze získané medaile. Vystoupit na stupně vítězů je vždy neuvěřitelný pocit
a přál bych ho všem závodníkům, i když ve skutečnosti je místo pouze pro nejlepší
tři. Těm, kteří nakonec na medaili nedosáhnou, bych chtěl popřát radost
z čestného boje v duchu fair play a také z nově vzniklých přátelství, která v rámci
mítinku mohou vzniknout. Myslím si, že je na místě konstatovat známou pravdu, která tvrdí, že atletika
je právem považována za královnu mezi všemi sporty. Přeji všem, kdo se účastní těchto závodů, ať co
nejlépe zúročí čas obětovaný tvrdému tréninku a jejich dnešní podaný výkon je pro ně motivací
a zároveň povzbuzením pro další sportovní kariéru. Všem divákům i organizátorům přeji mnoho pěkných
sportovních zážitků!
PaedDr. Petr Navrátil
člen Rady Zlínského kraje
Vážení sportovní přátelé vítejte v Otrokovicích!
Královna sportu, atletika, v těchto dnech opět vládne v Otrokovicích. Je to v řadě
již po šestnácté, co se do našeho města sjíždí významní sportovci z celé Evropy
usilující o rekordní výkony, medaile a místa na stupních vítězů. Je nesmírně
zajímavé sledovat boj o sekundy i centimetry v disciplínách, které toto sportovní
setkání přináší a bezesporu baví přítomné publikum. Udržet ale takto dlouho
tradici a ještě k tomu na špičkové úrovni si zaslouží uznání. Proto bych rád
poděkoval všem, kteří se na přípravě Mezinárodního atletického mítinku podílí.
Měl jsem možnost sledovat, s jakým zapálením organizátoři oslovují závodníky,
aby mohli nabídnout co nejkvalitnější startovní pole. Se stejným nasazením
absolvují obdobné závody a sbírají jen ty nejlepší zkušenosti z praxe, které by sami uplatnili. Přidanou
hodnotu mítinku dávají také dopoledními závody dětí, které měří své síly a vedeni motivací přiblížit se
právě k dospělým, profesionálním sportovcům, ze sebe dokážou dostat maximum. A právě sport, pohyb
a zdravý životní styl jsou elementy, které dnešním dětem často chybí a je třeba jim ho dopřávat plnými
doušky, například tímto způsobem. Přeji Vám atraktivní podívanou a strávení příjemných chvil
v Otrokovicích. Věřím, že ve Vás návštěva našeho města zanechá jen ty nejlepší vzpomínky a budete se
sem rádi vracet.
Mgr. Jaroslav Budek
starosta města Otrokovice
Vážení sportovní přátelé,
Jsem velmi rád, že vás mohu opět po roce s upřímnou radostí přivítat nejen
jménem svým, ale především jménem naší organizace TJ Jiskra Otrokovice na této
významné sportovní akci. Všichni si umíme představit, jak náročné je připravit
takovou akci mezinárodního významu, a já vás mohu ubezpečit, že organizační
výbor i členové atletického oddílu vynaložili veškeré úsilí na to, 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 organizátorům , a proto jsem
přesvědčen o zdárném průběhu této tradiční akce. Všem soutěžícím bych chtěl
popřát skvělé výkony a také nezbytnou dávku sportovního štěstí. Ať vámi dosažené výsledky odpovídají
vašim představám. Budu velmi rád, když budete odjíždět z Otrokovic s těmi nejlepšími pocity a zážitky
a vždy se k nám budete rádi vracet.
Ing. Zdeněk Janda
ředitel TJ Jiskra Otrokovice

ČASOVÝ POŘAD
ČAS
SPRINTY
SKOK VYSOKÝ/KOULE
SKOK DALEKÝ/TROJSKOK
9:30
Slavnostní zahájení
9:45
40y překážek DML
vrh koulí DST
skok daleký družstev
a jednotlivců (průběžně
9:55
40y překážek HML
po 15ti minutách)
10:05 40y překážek DST
10:15 40y překážek HST
10:30 40y DML - rozběhy
vrh koulí HST
10:45 40y HML - rozběhy
11:00 40y DST - rozběhy
11:15 40y HST - rozběhy
11:30 40y DML - finále
11:45 40y HML - finále
skok vysoký
HML+HST - sektor A
12:00 40y DST - finále
DML+DST-sektor B
12:15 40y HST - finále
Vyhlášení ihned po ukončení soutěže ve skoku vysokém cca 13:00 – 13:30.
Ocenění je třeba vyzvednout osobně při vyhlášení vítězů, jinak cena propadá.
Při vyhlášení budou odměněni také úspěšní trenéři vítězných škol.
14:30 hod raketkou PHST
hod raketkou PHML
skok daleký PDML+PDST
15:00 hod raketkou PDST
hod raketkou PDML
skok daleký PHML+PHST
15:30 překážkový sprint PDML
rozcvičování
rozcvičování
warm up area
warm up area
15:40 překážkový sprint PDST
15:50 překážkový sprint PHML
16:00 překážkový sprint PHST
16:15 40y překážek Ž/W I.běh
skok vysoký(HJ) Ž/W
16:20 40y Ž/W - rozběhy
16:30 40y M/M - rozběhy
vyhlášení trojboje
přípravek
16:55 40y překážek Ž/W II.běh
17:00 40 y Ž/W - finále
17:10 40 y M/M - finále
17:15
trojskok(TJ) M/M+Ž/W
17:25
vrh koulí(SP) Ž/W
17:45
skok vysoký(HJ) M/M
18:30
skok daleký(LJ) M/M+Ž/W
19:00
vrh koulí(SP) M/M
trojboj/3event M/M: 40y, skok vysoký (HJ), vrh koulí (SP)
trojboj/3event Ž/W: 40y překážek (hurdles), vrh koulí (SP), skok daleký (LJ)
vyhlášení ihned po ukončené disciplíně
20:30

NO SPIKES PARTY 2014

DML-mladší žákyně, HML-mladší žáci, DST-starší žákyně, HST - starší žáci
PDML-přípravka mladší děvčata, PHML-přípravka mladší hoši,
PDST-přípravka starší děvčata, PHST-přípravka starší hoši

XVI. ROČNÍK SKOKU VYSOKÉHO
Velká cena CAFÉ & COCTAIL BAR TERASSA
Kategorie:

muži, ženy

Muži
Ženy

Vítězové 2013
Galešov Sergej - Bělorusko
Roslava Taisia – Bělorusko

220 cm
183 cm

Muži
Ženy

Rekordy
Martijn Nuyens – Nizozemí
Romana Dubnová – SSK Vítkovice

224 cm (2007)
192 cm (2006)

XVI. ROČNÍK SPRINTU NA 40 Y
Kategorie:
Systém:

Muži
Ženy
Muži
Ženy

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

Vítězové 2013
Pírek Milan – AK Kroměříž
Moravcová Eliška – AK Olymp Brno
Rekordy

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

4,72 s
5,32 s
4,54 s (2006)
5,07 s (2004)
(2008)

XV. ROČNÍK SPRINTU NA 40 Y PŘEKÁŽEK
Velká cena RESTAURACE DOLLY
Kategorie:
Systém:

ženy
závodnice běží 2 běhy – součet časů dává celkové pořadí
Vítěz 2013

Ženy

Ogrodníková Nikol - AK SSK Vítkovice

11,41 s (5,66 + 5,75)

Muži
Ženy

Rekordy
Stanislav Sajdok – Dukla Praha
Denisa Rosolová – AK SSK Vítkovice

10,23 s (5,10 + 5,13) (2008)
11,09 s (5,57 + 5,52) (2009)

XIII. ROČNÍK SKOKU DALEKÉHO
Velká cena PRIA
Kategorie:
Systém:

muži, ženy
dle počtu soutěžících a pravidel atletiky

Muži
Ženy

Vítěz 2013
Pírek Milan – AK Kroměříž
Svojanovská Michaela - ASK Slavia Praha

716 cm
519 cm

Muži
Ženy

Rekordy
Roman Novotný – AK Kroměříž
Martina Šestáková – USK Praha

796 cm (2009)
637 cm (2008)

XII. ROČNÍK TROJSKOKU
Velká cena PURTEX
Kategorie:
Systém:

muži, ženy
dle počtu soutěžících a pravidel atletiky

Muži
Ženy

Vítězové 2013
Bětuňák Bohumil – AK SSK Vítkovice
Pánková Barbora – AK Olymp Brno

14,10 m
11,20 m

Muži
Ženy

Rekordy
Tsapik Aliaksei – Bělorusko
Martina Šestáková – USK Praha

16,20 m (2012)
13,76 m (2002)

X. ROČNÍK VRHU KOULÍ
Velká cena RESTAURACE LA HABANA & STEAK HOUSE LEGENDA
Kategorie:
Systém:

muži, ženy
dle počtu soutěžících a pravidel atletiky

Muži
Ženy

Vítězové 2013
Horňák Jan – AK SSK Vítkovice
Jana Kárníková – Hvězda SKP Pardubice

15,02 m
15,95 m

Muži
Ženy

Rekordy
Mikuláš Konopka – Slovensko
Jana Kárníková – Hvězda SKP Pardubice

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

VI. ROČNÍK TROJBOJE
Velká cena PRVNÍ OTROKOVICKÉ STAVEBNÍ
Kategorie:
Systém:

muži, ženy
muži trojboj (2x sprint 40 y, skok vysoký, vrh koulí)
ženy trojboj (2x 40 y překážek, skok daleký, vrh koulí)
bodování dle vícebojařských tabulek, pro sprint a překážky
upraveno – muži – součet časů x 1,17 (bodování 100 m) –
ženy – součet časů x 1,4 (bodování 100 m př).
Závodníci jsou současně hodnoceni v individuálním pořadí.

Muži
Ženy

Vítězové 2013
(2x40 y + dálka + koule)
Pírek Milan – AK Kroměříž
Ogrodníková Nikol – AK SSK Vítkovice

2 283 b
2 564 b

Muži
Ženy

Rekordy
(2x40 y + dálka + koule)
Novotný Roman – AK Kroměříž
Ogrodníková Nikol – AK SSK Vítkovice

2 471 b (2012)
2 564 b (2013)

velkoobchod pneumatik všech typů
www.mands.cz

OTROKOVICKÉ HALOVÉ PŘEBORY ŠKOL 2014
XVI. přebor škol ve skoku vysokém o pohár starosty města Otrokovice
XVI. přebor škol ve sprintu na 40 y o pohár ředitele TJ JO
XIII. přebor škol ve skoku dalekém o pohár předsedy AO TJ JO
I. trojboj družstev o Pohár ředitelky DDM Sluníčko Otrokovice
PŘEBOR ŠKOL VE SKOKU VYSOKÉM
O POHÁR STAROSTY MĚSTA OTROKOVICE – výsledky 2013

Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Přebor škol

Bořuta Samuel
Kašpárková Tereza
Jelínek Erik
Polášková Šárka
11. ZŠ Malenovice

TJVME
AK PSK Zlín
ZŠ Sportovní "B"
ZŠ Sportovní "A"

135 cm
139 cm
164 cm
147 cm
529 cm

PŘEBOR ŠKOL VE SPRINTU NA 40 Y
O POHÁR ŘEDITELE TJ JISKRA OTROKOVICE – výsledky 2013

Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Přebor škol

Kašpárek Kryštof
Hanáková Vendula
Šprňa Dominik
Švehláková Eva
ZŠ TGM

ZŠ Mánesova "A"
11. ZŠ Malenovice
ZŠ Mánesova "A"
ZŠ E.Zátopka Zlín"B"

5,79 s
5,78 s
5,31 s
5,96 s
23,33s

PŘEBOR ŠKOL VE SKOKU DALEKÉM
O POHÁR PŘEDSEDY ATLETICKÉHO ODDÍLU – výsledky 2013

Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Přebor škol

Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky

Kašpárek Kryštof
Fráňová Petra
Pleva Petr
Polášková Šárka
ZŠ Mánesova A

ZŠ Mánesova "A"
AK PSK Zlín "A"
AK PSK Zlín "A"
ZŠ Sportovní "B"

483 cm
432 cm
559 cm
481 cm
1 710 cm

PŘEBOR ŠKOL NA 40Y PŘEKÁŽEK – výsledky 2013
překážky se nezapočítávaly do soutěže družstev
Kunt Jakub
Hanáková Vendula
Jelínek Erik
Resslerová Kateřina

AC UHHRA
11. ZŠ Malenovice
ZŠ Sportovní
ZŠ Sportovní

7,54 s
5,86 s
7,09 s
6,32 s

V. ROČNÍK TROJBOJE PŘÍPRAVEK
Velká cena FOTO BRČKO
Kategorie:
Systém:

mladší (2005-2006) a starší (2003-2004) přípravky
závod je vypsán v disciplínách překážky a sprint, dálka,
raketka jako trojboj, součet umístění v jednotlivých
disciplínách určí celkové pořadí

Vítězové 2013
Mladší přípravky
Starší přípravky

Simona Horáková
Hynek Bartoň
Adéla Savarová
Richard Janiš

DDM Sluníčko Otrokovice
Kopřivnice
Otrokovice
AK Zlín

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 a spolupracujícími kluby Vám můžeme nabídnout
velmi kvalitní a výhodné tréninkové podmínky pro předsezónní přípravu i pro
vyladění formy v sezóně.
Otrokovice disponují 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 dálku 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.

Atletika Otrokovice
Nový stadion 1297
Otrokovice 765 02, ČR
e-mail: 

