
 
 

Hodnocení MČR atletiky – neděle 25.5.2008 – Plzeň – ČSNS 

 

Toto MČR v atletice Českého svazu neslyšících sportovců proběhlo za krásného letního 

počasí na Městském stadionu v Plzni. 

Pořadatelství se ujal SKN Plzeň, jelikož nikdo se nepřihlásil o pořádání toho MČR do termínu 

v roce 2007 pro sestavení Celostátního kalendáře ČSNS pro rok 2008. 

Tato akce proběhla zdárně ve spolupráci s AK Škoda, kteří zajistili rozhodčí, technické 

potřeby a časomíru.  

Na akci bylo přítomno celkem 96 lidí celkem , z toho celkem 75 závodníků a závodnic ve 

všech věkových kategorií z 7 klubů – většinou žactvo, dorostu atd., dále  12 lidí jako 

doprovod mládeže a 9 pořadatelů včetně tlumočníka ZJ. 

Původně bylo přihlášených více, avšak jak se blížil termín MČR, hodně dětí odřeklo účast 

z důvodu nemoci apod., omluvily se – ubylo okolo 25 závodníků  z původně přihlášených.  

Je zarážející, že přihlášení závodníci ze SKN Plzeň / celkem 9 osob / neumělo se omluvit 

řádně a včas odhlásit se u ředitele MČR, a tak počet závodníků v některých disciplínách ubyl. 

Je třeba, aby příště vedoucí za SKN Plzeň to ohlídal a lépe komunikoval s organizátory MČR. 

 

Přesný počet závodníků a závodnic z jednotlivých klubů : 

SSK Vítkovice – 2 , SKN Plzeň – 1, SKN Hr. Králové – 11, 1.PSKN – 18, SCN Ostrava – 19, 

SKN Brno – 13 a SKN Skivelo Olomouc – 11. 

Přihlášeným, kdo žádali ubytování ze soboty na neděli, bylo zajištěno i s večeří a snídaní, a 

transport pronajatým autobusem z místa ubytování na stadion. 

Musím upozornit všechny vedoucí pro příště, aby bedlivě kontrolovali svoji mládež – po dobu 

závodů se nesmějí nosit sluchátka – je to zakotvené v propozicích. 

Toto se neustále opakuje , a nikdo tomu nevěnuje péči. 

Stal se nemilý případ, že jedna členka ze Skivela Olomouc mě upozornila na 1 dívku z Brna, 

která závodila se sluchátkem, a ta nechtěla pochopit svou chybu a chovala se nesmírně 

hystericky . 

Toto píši kvůli tomu, že je nejlepší , aby příště všichni vedoucí řádně zkontrolovali před 

závodem u svých závodnic a závodníků, zda někdo nezapomněla sluchátko v uchu a toto 

zabavili a strčili k sobě do kapsy do úschovy a vydat jim až po závodech. 

Tato nemilá věc byla vyřešena domluvou a vedoucí SKN Skivelo Olomouc se zachoval velmi 

sportovně a nepodal protest proti porušení řádů. 

Všichni dostali diplomy, medaile a vítězové také dostali čapky a dresy s logem PRE / symbol 

je nahoře/, všichni byli vyfoceni na památku – fotky zasílám těm vedoucím klubů, které se 

účastnily MČR / na některých fotkách chybí plné obsazení, protože někdo nebyl přítomný, 

spěchal do sprchy kvůli odjezdu, někteří nedávali pozor na vyvolávání u ceremoniálu 

vyhlášení medailových pozic – to je téma na to, aby příště vedoucí se polepšili a měli opravdu 

shromážděné u sebe všechny na medailovém ceremoniálu dle časového rozpisu/. 

Dle hlášení od STK atletiky nebyly překonány žádné rekordy v jednotlivých kategoriích. 

Děkuji srdečně všem účastníkům za jejich účast a za nezměrnou sportovní bojovnost a 

soutěživost, a doufám velmi, že všem se líbilo v Plzni při krásném počasí na krásném 

stadionu.  

Vypracoval :   Vojtěch Volejník – ředitel MČR atletiky v Plzni  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


