www.metal-ps.com
Společnost METAL‐PS spol. s r. o. byla založena v roce 1992.
Její výrobní program byl zprvopočátku zaměřen na povrchovou úpravu kovů práškovým lakováním.
Od roku 1998 se její výrobní program začal postupně rozšiřovat na kovovýrobu a montážní práce.
V současné době naše společnost, mimo jiné, nabízí služby zejména v oblasti CNC zpracování / tváření
plechů.

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005
Výrobní program:
Dopravníkové systémy, kovovýroba, montážní práce, povrchová úprava kovů práškovým lakováním.
Nabídka nových služeb:
• zpracování plechů na CNC řezacím a dělícím centru NUKON NF PRO VENTO 315 FIBER 4 kW
• dělení plechů na tabulových nůžkách HNC 3100x6
• zpracování plechů na hydraulickém lisu Euromac MTX 1250/30 CNC 2000 Autoindex
• CNC ohraňování plechů

Vážení sportovní přátelé.
jsem velmi rád, že Zlínský kraj je opět partnerem již 18. ročníku Mezinárodního
atletického mítinku mládeže a dospělých v Otrokovicích. Je to pro město i Zlínský
kraj významná sportovní událost. Oceňuji úsilí pořadatelského týmu nejen udržet
tradici, ale i snahu představit každoročně co nejlepší startovní listinu. Je to určitě
výborná motivace pro domácí závodníky a příklad pro mladé adepty královny
sportu. Přeji všem soutěžícím skvělé výkony a osobní rekordy, i když to zrovna
nemusí stačit na medaile. Děkuji rovněž všem sponzorům a partnerům mítinku.
Jejich podpora a pořadatelské nadšení jsou vždy zárukou kvalitní akce a atraktivní
podívané. Ať tedy vyjde vše podle představ!
PaedDr. Petr Navrátil
člen Rady Zlínského kraje

Vážení příznivci atletiky,
dovolte mi, abych vás za město Otrokovice opět po roce pozdravil při příležitosti
dalšího ročníku Metal–PS Mezinárodního atletického mítinku Otrokovice 2016. Pro
naše město je ctí a potěšením být hostitelem akce, která si díky neutuchajícímu
entuziasmu svých organizátorů vydobyla pověst významné, dobře obsazované
sportovní soutěže, a která kromě jiného také významně otevírá brány našeho
města sportovnímu světu. Vím, že za tímto lakonickým hodnocením se skrývá
neuvěřitelné množství práce a námahy spojených s přípravou této akce, a proto
chci – již tradičně – poděkovat a vyjádřit svůj obdiv jejím organizátorům. Jsem
přesvědčen, že i v tomto ročníku budeme svědky hodnotných atletických výkonů
a napínavých sportovních soubojů. Za těmito výkony je samozřejmě skryto také obrovské množství
práce a námahy při tréninku, a proto přeji všem účastníkům mítinku, aby zúročili svou přípravu a při
soutěži podali výkony podle svých představ. Divákům a návštěvníkům pak přeji hodnotné sportovní
zážitky. Nám všem dohromady pak přeji, abychom v průběhu této akce mohli opět prožít něco
z antického ideálu spojeného zejména s atletikou, ideálu harmonie těla a ducha. Upřímně bych si přál,
aby k naplnění tohoto ideálu přispělo svým dílem i město Otrokovice, v němž vás srdečně vítám a věřím,
že v Otrokovicích prožijete příjemný den.
Mgr. Jaroslav Budek
starosta města Otrokovice

Vážení sportovní přátelé,
město Otrokovice patří k významným sportovním centrům na mapě Zlínského kraje
a právě před 108 lety v Otrokovicích zorganizoval mlynář Schon na své zahradě
první veřejné cvičení. Od té doby se volnočasové i sportovní aktivity ve všech svých
formách neustále vyvíjí. Mám proto obrovskou radost, že můžeme dnes v řadě po
osmnácté přivítat v našem městě významné sportovce z celého světa, kteří změří
své síly a svým příkladem jsou zároveň velkou motivací pro nejmenší závodníky.
Řada z vás v různých sportovních odvětvích šíří jméno Otrokovic na nejvyšších
soutěžích ČR, ale i na MS a OH. Ve vedení města se snažíme o vytvoření podmínek
a zázemí ke sportovním aktivitám a pro trávení volného času. Děkuji vám za váš
čas, vytrvalost a přeji vám hodně síly a radosti z každodenní sportovní aktivity. Návštěvníkům našeho
města přeji atraktivní podívanou a dobrou pohodu v Otrokovicích. Věřím, že se navážou nová nejen
sportovní přátelství a do Otrokovic se budete rádi vracet.
Mgr. Jiří Veselý
místostarosta města Otrokovice

Vážení sportovní přátelé,
Mezinárodní atletický mítink mládeže a dospělých v Otrokovicích je stálicí
termínové listiny Českého atletického svazu. Jsem rád, že se tradiční otrokovický
mítink zaměřuje také na děti a mládež, kteří jsou budoucností našeho sportu.
Nabitá startovní listina dospělých bude jistě motivací pro mladé zazávodit si ve
skvělé atmosféře fandících diváků a užít si tak závody naplno. Otrokovický mítink
bude zároveň součástí oslav osmdesáti let organizované otrokovické atletiky. Náš
sport patří mezi tradiční s bohatou historií, ze které musíme vycházet a vážit si jí.
Jsem rád, že samotný otrokovický mítink také píše novodobou historii a letos
oslaví již své osmnácté narozeniny.
Ing. Tomáš Janků
ředitel Českého atletického svazu
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 23
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

______________________________________________________________
I. ROČNÍK VRHU KOULÍ HANDICAPOVANÝCH SPORTOVCŮ
Velká cena METAL-PS
Kategorie:
Systém:

muži, ženy
každý závodník absolvuje 3 soutěžní vrhy

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

muži, ženy
Vítězové 2015

Muži
Ženy

James Harris – USA
Ayhan Burcu – Turecko

222 cm
185 cm

Muži
Ženy

Rekordy
Martijn Nuyens – Nizozemí
Romana Dubnová – SSK Vítkovice

224 cm (2007)
192 cm (2006)

XVIII. ROČNÍK SPRINTU NA 40 Y
Kategorie:
Systém:

Muži
Ženy
Muži
Ženy

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

Vítězové 2015
Dominik Šprňa – AK Olomouc
Lucia Mokrášová – Slovensko
Rekordy

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

4,80 s
5,29 s
4,54 s (2006)
5,07 s (2004)
(2008)

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

muži, ženy
závodnice běží 2 běhy – součet časů dává celkové pořadí
Vítězové 2015

Muži
Ženy

Martin Pokorný – VSK Univerzita Brno 10,89 s (5,49 + 5,40)
Lucia Mokrášová – Slovensko
11,45 s (5,70 + 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)

XIV. ROČNÍK SKOKU DALEKÉHO
Velká cena LANÁČEK
Kategorie:
Systém:

muži, ženy
dle počtu soutěžících a pravidel atletiky

Muži
Ženy

Vítězové 2015
Julian Reid – Velká Británie
Maryna Bekh - Ukrajina

739 cm
594 cm

Muži
Ženy

Rekordy
Roman Novotný – AK Kroměříž
Martina Šestáková – USK Praha

796 cm (2009)
637 cm (2008)

XIIV. ROČNÍK TROJSKOKU
Velká cena GREINER PACKAGING
Kategorie:
Systém:

muži, ženy
dle počtu soutěžících a pravidel atletiky

Muži
Ženy

Vítězové 2015
Bohumil Bětuňák – SSK Vítkovice
Adriana Banova – Bulharsko

14,75 m
13,74 m

Muži
Ženy

Rekordy
Tsapik Aliaksei – Bělorusko
Martina Šestáková – USK Praha

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

XII. ROČNÍK VRHU KOULÍ
Velká cena RESTAURACE LA HABANA & SRÍ LANKA
Kategorie:
Systém:
Muži
Ženy
Muži
Ženy

muži, ženy
dle počtu soutěžících a pravidel atletiky

Vítězové 2015
Jan Marcell – VSK Univerzita Brno
Jana Kárníková – Hvězda SKP Pardubice
Rekordy

Georgi Ivanov - Bulharsko
Jana Kárníková – Hvězda SKP Pardubice

19,93 m
16,07 m
20,33 m (2014)
16,93 m (2010)

VII. ROČNÍK ČTYŘBOJE
Velká cena PRVNÍ OTROKOVICKÉ STAVEBNÍ
Kategorie:
Systém:

muži, ženy
muži čtyřboj (2x40y př., 2xsprint 40y, skok daleký, vrh koulí)
ženy trojboj (2x40y př., 2xsprint 40y, skok vysoký, vrh koulí)
bodování dle vícebojařských tabulek, pro sprint a překážky
upraveno – 40 y součet časů x 1,17 (bodování 100m),
40 y př. součet časů x 1,4 (bodování 110mpř/100mpř).
Závodníci jsou současně hodnoceni v individuálním pořadí
Vítězové 2015

(muži - 2x40y překážek + výška + koule, ženy – 2x40y sprint + dálka + koule)
Muži
Ženy

Leonid Andreev – Uzbekistán
Agniszka Borowska – Polsko

3 177 b
3 196 b

OTROKOVICKÉ HALOVÉ PŘEBORY ŠKOL 2016
XVIII. přebor škol ve skoku vysokém o pohár starosty města Otrokovice
XVIII. přebor škol ve sprintu na 40 y o pohár ředitele TJ JO
XV. přebor škol ve skoku dalekém o pohár předsedy AO TJ JO
III. trojboj družstev o Pohár ředitelky DDM Sluníčko Otrokovice
PŘEBOR ŠKOL VE SKOKU VYSOKÉM
O POHÁR STAROSTY MĚSTA OTROKOVICE – výsledky 2015

Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Přebor škol

Semančík Juraj
ZŠ Sportovní UH
Stašková Tereza
ZŠ Tlumačov
Slivkanič Jakub
ZŠ T. G. Masaryka OTR
Fráňová Petra
AK Zlín, z. s.
ZŠ Sportovní Uherské Hradiště

145 cm
139 cm
159 cm
152 cm
535 cm

PŘEBOR ŠKOL VE SPRINTU NA 40 Y
O POHÁR ŘEDITELE TJ JISKRA OTROKOVICE – výsledky 2015

Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Přebor škol

Dočkal Petr
TJ Jiskra Otrokovice
Jelínková Barbora
ZŠ Sportovní UH
Kašpárek Kryštof
ZŠ Mánesova OTR
Hanáková Vendula
ZŠ Malenovice
ZŠ Sportovní Uherské Hradiště

5,58 s
5,95 s
5,02 s
5,51 s
22,60 s

PŘEBOR ŠKOL VE SKOKU DALEKÉM
O POHÁR PŘEDSEDY ATLETICKÉHO ODDÍLU – výsledky 2015

Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Přebor škol

Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky

Semančík Juraj
ZŠ Sportovní UH
Čagánková Lea
Atletický klub Zlín, z. s.
Kašpárek Kryštof
ZŠ Mánesova OTR
Kašpárková Tereza
Atletický klub Zlín, z. s.
ZŠ Sportovní Uherské Hradiště

PŘEBOR ŠKOL NA 40Y PŘEKÁŽEK – výsledky 2015
překážky se nezapočítávaly do soutěže družstev
Semančík Juraj
Janků Valerie
Romanchenkov Nikolay
Kašpárková Tereza

ZŠ Sportovní UH
Atletický klub Zlín, z. s.
ZŠ Sportovní UH
Atletický klub Zlín, z. s.

430 cm
424 cm
596 cm
478 cm
1793 cm

6,70 s
6,90 s
5,99 s
6,65

VII. ROČNÍK TROJBOJE PŘÍPRAVEK
Velká cena obce Pohořelice – jednotlivci
III. ROČNÍK – TROJBOJ PŘÍPRAVEK DRUŽSTEV
O pohár DDM Sluníčko Otrokovice
Kategorie:
Systém:

mladší (2007-2008) a starší (2005-2006) přípravky
závod je vypsán v disciplínách překážky a sprint, dálka,
raketka jako trojboj, součet umístění v jednotlivých
disciplínách určí celkové pořadí

Vítězové 2015
Mladší přípravky
Starší přípravky

Láchová Tereza
Hanzelka Daniel
Polášková Jana
Bartoň Hynek

Říčany
AK Kopřivnice
AC Sl Slvia Uh. Hradiště
AK Kopřivnice

