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5. výcvikový tábor SCM hod oštěpem
Špindlerův Mlýn 18‐25.11.2020

 
Bohužel situace s COVID-19 v  ČR byla vážná a uspořádání 
kempu neumožnila. Náhradní variantu jsme již do konce roku 
nes�hli uspořádat. Doufáme že rok 2021 bude v tomto ohledu lepší.

Po čtyřech letech od založení sekce SCM oštěpu k 31.říjnu Standa Šuska
opus�l pozici sekčního-reprezentačního trenéra mládeže oštěpu 
a přesunul se na místo trenéra oštěpu v nově vybudovaném
ostravském pracoviš� Centra sportu Ministerstva vnitra OLYMP. 

Tímto bych chtěl Standovi za celou sekci poděkovat za vynikající 
odvedenou práci, přístup a nepočítaje chladný humor. 
Na další spolupráci v rámci VT jsme se Standou domluveni a budeme 
se nadále v rámci možnos� vídat
 . 



Sekce SCM oštěpu 2021

Oddělení mládeže schválilo návrhy na zařazení atletů do SCM pro rok 2021. 
Zde vám přinášíme jmenný seznam schválených oštěpařů.

Připomínáme, že všichni zařazování atle� také musí absolvovat povinnou 
lékařskou sportovní prohlídku, jejíž výsledky musí předat nejpozději
do konce roku 2020.
Všichni zařazování atle� také musí absolvovat obecné testování členů SCM, 
které pořádají vaše krajské SCM. Bohužel podzimní testovacá strazy 
byly zrušeny a o nových termínech je jedná.
Obecné testy se skládají z: 50m z  vysokého startu na buňky 
(měřeno zvlášť prvních 20m z  VS a 30m letmo), 
dálka z  místa, dese�-skok, autový hod medicinbalem 
(dívky 1kg, hoši 2kg), hod koulí vzad přes hlavu (dívky 3kg, hoši 4kg), dosah.

Ještě připomínáme povinnost pro všechny atlety, ale i trenéry!! 
Každý kdo bude ch�t reprezentovat (pla� i pro všechna mezistátní utkání) 
musí mít vyplněný povinný vzdělávací program o an�dopingu „I Run Clean“. 
Ten najdete v české verzi na stránce
h�ps://www.irunclean.org/Home/Cultures



foto: Adolf Horsinka
MČR Ostrava

TERMÍNOVKA 2021
Připravili jsme upravenou termínovou lis�nu pro  sezónu 2021 
Jsou zde oficiální termíny mistrovských soutěží i mí�nky
či navržené VT sekce. Vše bude závislé na epidemiologické situaci v ČR.
V letošním roce se uskutečnila změna v zařazení a výběru do sekcí SCM
bližší informace najdete na 
h�ps://www.atle�ka.cz/clenska-sekce/treneri/trenerske-informace/
Možná je i účast skupiny nejlepších oštěpařů SCM a osobních trenérů 
pod vedením VT SCM na mezinárodním mí�nku v německém Halle.



LIMITY NA MEZINÁRODNÍ AKCE 2021

foto: Adolf Horsinka
MČR Ostrava
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David Sekerák, mobil 777  339  000
email: dsekerak@atle�ka.cz

Příjemné prožití vánočních svátků a v 
roce 2020 pevné zdraví, štěstí, lásku
a řadu správných sportovních rozhodnutí
na cestě ke splněným snům přeje…

SEKCE OŠTÌPU SCM
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