
 

 

Zpravodaj SCM Střední Čechy – západ 
Únor 2023 

Máme za sebou všechna Mistrovství České republiky (kromě žactva) a tak je čas na krátké hodnocení dosavadní 

přípravy a závodů a současně i na pár informací. 

Halová mistrovství byla pro naši část úspěšná. Podařilo se získat 8 medailí, nejúspěšnější byli atleti A.C.TEPO 

Kladno. Tereza Vlková obsadila dvakrát první místo v dálce a trojskoku, Marian Dražan dvě druhá místa na 1500 

a 3000m, Radana Lapáčková zvítězila v běhu na 3000m a byla třetí v běhu na 1500m. Natálie Krubová získala 

stříbro ve skoku o tyči. Tereza Lamačová skončila třetí v běhu na 60m. Nepopulární čtvrté místo obsadil Petr 

Stehlík ve vrhu koulí juniorů. Z mimokladenských závodníků si nejlépe vedla Tereza Placatková, byla pátá v běhu 

na 1500 m juniorek. Věřím, že stejně nebo ještě lépe se bude dařit i dalším členům SCM v hlavní sezóně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 25.března je plánováno soustředění našeho SCM v Sušici. Účast potvrdila většina zařazených atletů. Náplní 

bude kondiční příprava.  Budeme na Šumavě, takže určitě využijeme i nějaký čas na delší turistiku a doplňkové 

sporty. Plánované je plavání a míčové hry. Součástí bude i povídání o systému soutěží v atletice. 

Na závěr několik důležitých informací – nejprve již naplno funguje elektronický tréninkový deník, který by měli 
všichni zařazení atleti používat. Odkaz najdete na stránkách svazu v sekci mládež-SCM. Pokud by měl kdokoliv 
nějaký problém s přihlášení, kdykoliv se ozvěte. Stejně tak funguje kalendář akcí SCM na webu atletiky, kde je 
možné najít všechny plánované akce. Dále by všichni měli mít k dispozici termínovou listinu, pro jistotu bude 
přílohou zpravodaje. Pravděpodobně tam bude chybět termín mezikrajského utkání staršího žactva, který byl 
schválen na 25.6. a bude se konat v Olomouci. Novinkou při organizaci závodů je povinnost zadávat naše závody 
i do světového kalendáře atletiky, pokud chceme, aby byly výkony uznány i v mezinárodním prostředí. Vedení 
našeho kraje již důležité závody poslalo. 
Závěrem nezbývá než popřát hodně sil do další přípravy! 
 
Mgr. Hana Větrovcová 
vedoucí trenérka SCM Střední Čechy-západ  


