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Zpravodaj SCM Olomouckého kraje č. 02/20227 

 

Vážení trenéři, atleti a funkcionáři atletiky v Olomouckém kraji. 

Máme za sebou první část atletické sezony a já vám posílám malou rekapitulaci. Těm, kterým se sezóna 

vydařila ze srdce blahopřeji a těm, kterým se bohužel nepovedla, radím vydržet. Určitě si v podzimní 

části vše vynahradíte a vytvoříte si nové osobní rekordy. Nejlepší dorostenci a dorostenky byli 

nominovaní na mezistátní utkání U18, které se uskutečnilo 29.6.2022 v maďarském Székesfehérváru. 

Z Olomouckého kraje byli nominovaní: Vojta Hejtmánek (110 m př.), Hana Skácelová (3000 m), Martina 

Mazurová (koule, disk) a Kateřina Černocká (výška, dálka). Na ME U18, které právě probíhá v Jeruzalému 

(Izrael) reprezentují Českou republiku: Martina Mazurová (vrh koulí) a Ema Klimentová (chůze 5 km). 

Juniorky a junioři pojedou 16.7.2022 na mezistátní utkání do Mariboru (Slovinsko). Na toto utkání byli 

nominováni: Michal Hroch (1500 m), Eva Kubíčková (100 m, 4x100 m) a Tereza Válková (100 m př.). Na 

MS v horských bězích, které proběhlo 1.-3.7.2022 v El Paso (Španělsko) byla nominovaná Iva Gieselová. 

Na MS U20 mají zatím splněná nominační kritéria ČAS Eva Kubíčková (100 m, 4x100 m) a Iva Gieselová 

(3000 m př.) 

Po MČR dorostu a juniorů byli doplněni do SCM Vojtěch Hejtmánek, Martin Mlčoch (AK Olomouc) a 

Ayrton Lambertucci (TJ Šumperk). 

Mám pro vás ještě jednu důležitou informaci. Ve dnech 25.-27.11.2022 proběhne v Ostravě testovací 

sraz členů SCM. Tento sraz je pro všechny členy SCM povinný!!! Omluveni jsou pouze atleti, kteří budou 

ve stejném termínu závodit na MČR v přespolním běhu. Pozvánka a všechny informace na TS vám budou 

včas poslány.  

V příloze vám posílám výsledky z MČR atletů a atletek z Olomouckého kraje. Prosím vás o kontrolu, jestli 

jsem na někoho zapomněl, popřípadě napsal špatný výsledek, tak mi napište a já to opravím. Předem 

děkuji za spolupráci a všem přeji krásné prázdniny a reprezentantům úspěšné závody na mezinárodních 

kolbištích. 

Přílohy:  Výsledky atletů Olomouckého kraje z MČR na dráze 
Výsledky atletů Olomouckého kraje z MČR mimo dráhu 
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