ZPRAVODAJ SCM STŘEDNÍ ČECHY 2 (VÝCHOD) – č. 3/2020
26.8.2020
Vážení přátelé,
letošní sezóna na dráze, v mnohých ohledech ovlivněná epidemií koronaviru, se přehoupla do své druhé
poloviny. Před námi jsou v tuto chvíli z pohledu SCM nejdůležitější dráhové závody: Mistrovství ČR juniorů a
dorostu (5.-6.9. Ostrava), MČR do 22 let (19.-20.9. Jablonec n/N) a MČR žactva (19.-20.9. Třinec).
Kromě toho zajistil atletický svaz Mezistátní utkání a to pro kategorie juniorů (19.9. POL Karpacz) a kategorie
U23 (26.9. HUN). Bližší info zde: https://www.atletika.cz/aktuality/informace-k-mezistatnim-utkanim/
ČPTM
Jako každoročně i letos se v SC Nymburk uskuteční vzdělávací seminář Článků péče o talentovanou mládež.
Termín letošního semináře je 9.-10.10.2020 a v neděli 11.10.2020 na něj bezprostředně navazuje seminář
s biomedicinským zaměřením. Trenérům zajišťujícím chod ČPTM (tj. v našem případě VT SpS a T-SCM) budou
nebo již byly rozeslány pokyny k přihlašování. Ostatní trenéři se mohou přihlašovat zde:
https://registr.atletika.cz/TrainingRegistration/Coaches
Krajský testovací sraz
V loňském roce se krajský testovací sraz uskutečnil na Kladně a letos se bude konat v naší polovině kraje.
Konkrétně v SC Nymburk od čtvrtka 26.11. do neděle 29.11.2020. Vzhledem k novému modelu, v rámci něhož
projdou atleti kromě obligátního testování také fyzio vyšetřením a konzultace s lékařem, ale také proškolením
vedoucímu ke kvalifikaci trenér žactva nebo rozhodčí atletiky 3. třídy, bude zapotřebí zajistit tento testovací sraz
dostatečným počtem trenérů. Proto prosím VT SpS a T-SCM, aby si termín rezervovali ve svém diáři. Počítáme
s Vaší účastí!
Již nyní vyzývám všechny atlety a jejich trenéry ke kontrole platnosti jejich tělovýchovné prohlídky, která bude
nezbytným podkladem k lékařskému a fyzio vyšetření na výše zmíněném testovacím srazu. Pokud zjistíte, že
prohlídku budete mít v době testovacího srazu již propadlou, neváhejte a zajistěte si do té doby novou
prohlídku!
Součástí nového modelu testovacích srazů je také to, že zde budou zařazeni i členové tzv. VSCM tj. kategorie
U23 (konkrétně tedy ročníky 1999, 2000 a 2001).
Na testovací sraz obdržíte včas pozvánku s detailními organizačními informacemi. Logicky bude pozvánka
rozeslána až po ukončení dráhové sezóny a novém zařazení členů SCM pro další sezónu.
Tělovýchovné prohlídky
Všem členům SCM a jejich trenérům připomínám, že dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o
zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu a dle prováděcího pokynu Talentovaná mládež (viz. podmínky
členství v SCM), že je nutné absolvovat 1x ročně tělovýchovnou lékařskou prohlídku. Datum absolvování
prohlídky musí mateřské oddíly zavést do členské databáze ČAS a za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají
atletické oddíly.

Níže přikládám aktuální seznam dat TVL prohlídek členů našeho SCM (oranžově označené prošlé prohlídky):
jmeno
Anna
Kristýna
Anna
Alice
Vlastimil
Natálie
Eliška
Kristýna
Jakub
Jiří
Lucie
Adam
Jana
Denisa
Roman
Jitka
Lukáš
Lenka
Martin
Ondřej
Jakub
Marek
Vít
Kristýna
Kateřina
Klára

prijmeni
TVL prohlídka
Kozlová
06.12.2018
Šlehubrová
23.04.2019
Radikovská
23.04.2019
Přibylová
30.04.2019
Trnka
19.06.2019
Olivová
20.06.2019
Králová
26.06.2019
Prokešová
28.06.2019
Holec
03.07.2019
Šámal
05.11.2019
Bartůšková
06.11.2019
Raška
15.11.2019
Šafránková
11.12.2019
Pešová
12.12.2019
Pazdera
13.12.2019
Novosadová
06.01.2020
Soukal
07.01.2020
Novotná
14.01.2020
Buryan
22.01.2020
Hodboď
03.02.2020
Šantavý
03.02.2020
Řehák
06.02.2020
Vinduška
10.02.2020
Korelová
25.02.2020
Tvrdá
10.03.2020
Holcová
12.03.2020

S pozdravem
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