
Zpravodaj č. 4 KP SKAS a LKAS družstev
dorostenek a juniorek

Třetí kolo družstev mládeže se uskutečnilo v pátek 5.9.2014 v Berouně. Toto
kolo proběhlo již bez účasti LKAS, ovšem ve spojení se čtvrtým kolem družstev
staršího žactva. Soutěž proběhla organizačně bez problémů, časový pořad byl
dodržen (dokonce lehce urychlen), pouze řada disciplín byla pro nízkou účast
zrušena  (na  konci  zpravodaje  menší  zamyšlení  nad  touto  problematikou).
Výsledky  po  prvních  dvou  kolech  dorostenců  a  juniorů  jsem  převzal  od  p.
Svitáka z LKAS. Ze SKAS postupují do dalších bojů následující družstva:

Dorostenky: AC TEPO Kladno, TJ Slavoj Stará Boleslav
Juniorky: AC TEPO Kladno, TJ Sokol Kolín-atletika, TJ 

Lokomotiva Beroun
Dorostenci: AC TEPO Kladno, TJ Sokol Kolín-atletika, TJ Slavoj 

Stará Boleslav
Junioři: AC TEPO Kladno, TJ Slavoj Stará Boleslav

Dle  brožury  postupují  první  dvě  družstva  dorostenek  a  juniorů  a  první  tři
družstva dorostenců a juniorek. Postupující byli tedy jasní poměrně dopředu.

Zúčastněná družstva (již pouze ze SKAS):

Dorostenky: Juniorky:
1. A.C. TEPO Kladno 1.  A.C. TEPO Kladno    
2. TJ Slavoj Stará Boleslav 2.  TJ Sokol Kolín-atletika

            3.  Lokomotiva Beroun  

Dorostenci: Junioři:
1. A.C. TEPO Kladno 1.  A.C. TEPO Kladno
2. TJ Slavoj Stará Boleslav 2.  TJ Slavoj Stará Boleslav
3. TJ Sokol Kolín-atletika      

Pořadí družstev ve 3. kole:

Dorostenky:
1) A.C. TEPO Kladno 85 bodů  2 hl.
2) Slavoj Stará Boleslav 71 bodů 1 hl.

Juniorky:
1) AC TEPO Kladno 71 bodů 3 hl.
2) TJ Lokomotiva Beroun 35 bodů  2 hl.
3) TJ Sokol Kolín-atletika 4 body 0 hl.



Dorostenci:
1) TJ Sokol Kolín-atletika 95 bodů  3 hl.
2) AC TEPO Kladno 50 bodů 2 hl.
3) TJ Slavoj Stará Boleslav 45 bodů 1 hl.

Junioři:
1) TJ Slavoj Stará Boleslav 47 bodů 2 hl.
2) AC TEPO Kladno 41 bodů  1 hl.

Pořadí družstev po 3. kole (celkové pořadí – pouze SKAS):

Dorostenky:
1) A.C. TEPO Kladno 367 bodů  13 hl.
2) Slavoj Stará Boleslav 223 bodů 9 hl.

Juniorky:
1) AC TEPO Kladno 386 bodů 17 hl.
2) TJ Sokol Kolín-atletika 264 bodu  12 hl.
3) TJ Lokomotiva Beroun 95,5 bodu 6 hl.

Dorostenci:
TJ Sokol Kolín-atletika 345,5 bodu 15 hl.
AC TEPO Kladno 263,5 bodu 12 hl.
TJ Slavoj Stará Boleslav 238 bodů 9 hl.

Junioři:
AC TEPO Kladno 333,5 bodu 11 hl.
TJ Slavoj Stará Boleslav 196 bodů 8 hl.
TJ Sokol Kolín-atletika 7 bodů -2 hl.

Podle  brožury  atletických  soutěží  se  množství  hlavních  bodů  přiděluje  podle  počtu  družstev
zařazených do skupiny. Ve třetím kole jsem hlavní body rozdal podle počtu družstev přítomných v
tomto kole.  Na pořadí  to nemělo žádný vliv.  Stejně tak byly počítány vedlejší  body,  v tomto kole
prvních šest míst systémem 7-5-4-3-2-1.

Ze soutěže LKAS, která v minulém kole skončila, postoupily do finále družstva dorostenek
Liaz Jablonec n. N. „A“ a AC Česká Lípa a družstva juniorek Liaz Jablonec n. N. a AC
Slovan Liberec.

Kvalita soutěže mládeže:
Zamyšlení  nad  tímto problémem jistě  proběhne hlavou každému při  pohledu na chudé výsledky z
tohoto kola. Toto kolo již bylo bez účasti LKAS a bohužel musím konstatovat, že na kvalitě soutěže a
vůbec na počtu zúčastněných atletů a atletek se to promítlo velmi negativně. Soutěž mládeže, co se
obsazenosti týče, je dlouhodobě slabší, ovšem v tomto kole to bylo znát již poměrně značně. Nevím,
zda to bylo způsobeno tím, že v této části sezony se mladí atleti soustředí na vrcholy sezony, jako je
MČR do 22 let  nebo finále extraligy,  nebo tím, že v této kategorii  nejvíce mladých atletů skončí,
každopádně to stojí za zamyšlení. Podle mého názoru je to především o samotných závodnících, kteří
věkově vstupem do kategorie mládeže současně přechází na střední školy, potkávají nové kamarády a
získávají  nové zájmy,  bohužel  nevyjímaje alkoholu a podobných neřestí.  Tímto ale většinou končí



jejich působení v atletice. Můžeme jim promlouvat do duše jak dlouho chceme, ale v období puberty je
to běh na dlouhou trať. První dvě kola, sloučená s LKAS, byla kvantitativně i kvalitativně o dost výše a
podle  mého  názoru  je  spolupráce  s  LKAS  přínosem  pro  oba  kraje,  alespoň  co  se  té  kvality  a
obsazenosti  soutěže týká.  Na závěr udávám pro představu neuskutečněné disciplíny v jednotlivých
kategoriích  z  důvodu  nedostatku  závodníků  (a  disciplíny  s  jedním  závodníkem  –  ti  skončili  ve
výsledcích se statutem „MB“) v tomto kole:
Dorostenky: 100m př., 1500m, 400m, 4x100m, tyč
Juniorky: 100m př., 1500m, 200m, 800m, 400m, 4x100m, výška, tyč
Dorostenci: 110m př., 4x100m, tyč, trojskok
Junioři: 110m př., 1500m, 200m, 400m, 4x100m, výška, tyč

Zvláštnosti letošní soutěže mládeže
Letošní  soutěž  mládeže  má  opět  dvě  kola  spojená  s  LKAS,  což  bylo  již  vloni.  Ovšem
novinkou pro letošek je společné bodování pro oba kraje. Ovšem postup na Mistrovství Čech
družstev je již opět oddělený.

Připomínám pár výtažků z Brožury atletické soutěže 2014 (SKAS). 

Čl. 7 SŘ: startují junioři a juniorky (1995 - 1996), dorostenci a dorostenky (1997 - 1998);
starší žáci a starší žákyně (1999 - 2000) jen v rozsahu závodění své věkové kategorie

Čl. 12 SŘ: při KP družstev smí startovat 24 závodníků/závodnic. 
junioři a juniorky mohou startovat max. ve třech individuálních disciplínách plus štafeta
dorostenci a dorostenky mohou startovat max. ve třech disciplínách

Těším se na spolupráci s Vámi opět příští rok.
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