www.metal-ps.com
Společnost METAL‐PS spol. s r. o. byla založena v roce 1992.
Její výrobní program byl zprvopočátku zaměřen na povrchovou úpravu kovů práškovým lakováním.
Od roku 1998 se její výrobní program začal postupně rozšiřovat na kovovýrobu a montážní práce.
V současné době naše společnost, mimo jiné, nabízí služby zejména v oblasti CNC zpracování / tváření
plechů.

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005
Výrobní program:
Dopravníkové systémy, kovovýroba, montážní práce, povrchová úprava kovů práškovým lakováním.
Nabídka nových služeb:
• zpracování plechů na CNC řezacím a dělícím centru NUKON NF PRO VENTO 315 FIBER 4 kW
• dělení plechů na tabulových nůžkách HNC 3100x6
• zpracování plechů na hydraulickém lisu Euromac MTX 1250/30 CNC 2000 Autoindex
• CNC ohraňování plechů

Zlínský kraj podporuje Mezinárodní atletický halový mítink mládeže a dospělých
konaný tradičně v Otrokovicích, protože se jedná o kvalitní přehlídku
excelentních sportovních dovedností zkušených dospělých závodníků i
pozoruhodných výkonů slibných dětských a mládežnických talentů.
Atletika je matkou mnoha sportovních disciplín a díky své přirozenosti,
všestrannosti a dostupnosti je také základem pro rozvoj zdravé tělesné kondice
člověka, která do značné míry předurčuje harmonii i v oblasti duševní a vůbec
v celkovém přístupu k životu. Je mnoho důvodů, proč podporovat toto sportovní
odvětví i tuto konkrétní soutěž, která ukazuje krásu a univerzálnost atletiky.
Všem, kdo budou závodit, přeji úspěch, a když ne přímo medaili, tedy určitě
radost z účasti! Všem divákům přeji ty nejpěknější sportovní zážitky! A
organizátorům přeji perfektní průběh celé akce a děkuji jim za uspořádání dalšího z ročníků tohoto
oblíbeného šampionátu!
Mgr. Miroslav Kašný
radní Zlínského kraje pro mládež a sport
Vážení příznivci sportu,
METAL – PS mezinárodní atletický halový mítink mládeže a dospělých
OTROKOVICE 2017 se v našem městě koná již devatenáctým rokem. Do Otrokovic
se opět sjedou významní sportovci z celé Evropy a budou zde usilovat o rekordní
výkony, medaile a místa na stupních vítězů. Je nesmírně zajímavé sledovat boj o
sekundy i centimetry v disciplínách, které tato sportovní událost přináší. Vystoupit
na stupně vítězů bych přál všem závodníkům, ale ve skutečnosti na něj dosáhnou
pouze tři nejlepší v každé disciplíně. Mezinárodní mítink má ale větší rozměr než
jen sport a soutěžení. Sportovce a jejich fanoušky spojuje společný zájem a je zde prostor pro vytváření
nových přátelství, nových vztahů.
Velice rád bych ocenil tvrdou práci a píli organizátorů, kteří stojí v pozadí celé akce. Díky jejich
neutuchajícímu zapálení, zkušenostem, času a energii, které obětují, se můžeme již téměř dvě dekády
účastnit této atraktivní sportovní události.
Za uplynulých osmnáct let si mezinárodní mítink našel své široké publikum z řad veřejnosti a těší mě, že
naše město opět ožije sportem. Divákům a fanouškům přeji hodnotný sportovní zážitek a doufám, že
jubilejní dvacátý ročník se příští rok uskuteční již v nově zrekonstruované Městské sportovní hale.
Mgr. Jaroslav Budek
starosta města Otrokovice
Milí přátelé atletiky,
těší mě, že po roce opět v našem městě přivítáme atletický mítink s mezinárodní
účastí, tentokrát již 19. ročník. Město Otrokovice se tak stane dějištěm sportovních
soupeření na vysoké úrovni a bude co se dívat. Mítinku se zúčastní i mládež, a to je
dobře, protože se tak mohou stát nastupující generací budoucích vrcholových
sportovců. Všem sportovcům přeji co nejlepší výkony a dobrý pocit ze závodů.
Vážím si práce organizátorů tohoto mítinku, kteří svůj volný čas věnují jeho
přípravě a zdárnému průběhu. Jim patří největší poděkování. A divákům přeji
příjemný sportovní zážitek.
Mgr. Jiří Veselý
Místostarosta města Otrokovice

Vážení sportovní přátelé,
je mi velkou ctí vás opět po roce s upřímnou radostí přivítat nejen jménem svým,
ale především jménem naší organizace TJ Jiskra Otrokovice, na této významné
sportovní události. Všichni si umíme představit, jak náročné je připravit takovou
významnou akci a já vás mohu ubezpečit, že organizační výbor i členové
atletického oddílu vynaložili veškeré úsilí pro to, aby pro vás připravili co nejlepší
podmínky a aby dnešní závody probíhaly k plné spokojenosti jak závodníků, tak i
ostatních účastníků.
Vždyť atletický oddíl, který je jedním z 22 oddílů naší organizace, patří
k nejzkušenějším organizátorům, a proto jsem přesvědčen o zdárném průběhu této

tradiční akce.
Všem soutěžícím bych chtěl popřát skvělé výkony a také nezbytnou dávku sportovního štěstí a ať vámi
dosažené výsledky odpovídají vašim představám. Byl bych rád, kdybyste z Otrokovic odjížděli s těmi
nejlepšími pocity a zážitky a vždy se k nám rádi vraceli.
Ing. Zdeněk Janda
ředitel TJ Jiskra Otrokovice
19. ročník mezinárodního atletického závodu je zárukou nadšení, odhodlání a
kvality organizátorů, kteří milují náš sport a dávají mu víc než jen organizaci, dávají
mu srdce. Přeji všem, aby se i tento ročník povedl a abychom byli svědky krásné
atletiky i kvalitních atletických výkonů. Pevně věřím, že všichni, kteří se na této akci
podíleli budou spokojeni stejně jako sportovci, kteří zde budou závodit.
Ing. Tomáš Janků
ředitel Českého atletického svazu

Záštitu nad XIX. ročníkem mezinárodního atletického mítinku
převzaly výše uvedené osobnosti

www.atletika-otrokovice.cz

XIX. ROČNÍK SKOKU VYSOKÉHO
Velká cena CAFÉ & COCTAIL BAR TERASSA – muži
Velká cena EMS elektro – ženy
Kategorie:
Muži
Ženy
Muži
Ženy

muži, ženy

Andrei Churyla – BLR
Taisia Roslava – BLR

Vítězové 2016

Rekordy

Andrei Churyla – BLR
Romana Dubnová – SSK Vítkovice

228 cm
182 cm
228 cm (2016)
192 cm (2006)

XIX. ROČNÍK SPRINTU NA 40 Y
Velká cena obce Pohořelice – muži
Velká cena PRIA – ženy
Kategorie:
Systém:

Muži
Ženy
Muži
Ženy

muži, ženy
časy z rozběhů stanoví nasazení do finálových běhů. Každý
má zaručeny 2 starty.

Vítězové 2016
Yahor Papou – BLR
Eliška Klučinová – USK Praha

4,63 s
5,24 s

Rekordy
Roman Bublyk – Ukrajina
Lucie Kostnerová – AK Olomouc
Iveta Mazáčová – PSK Olymp Praha

4,54 s (2006)
5,07 s (2004)
(2008)

XVI. ROČNÍK SKOKU DALEKÉHO
Velká cena Restaurace DOLLY – muži
Velká cena lanového centra LANÁČEK – ženy
Kategorie:
Systém:

muži, ženy
dle počtu soutěžících a pravidel atletiky

Muži
Ženy

Vítězové 2016
Aliaksei Chyhareuski – BLR
Dominika Horniaková – AC Sparta Praha

758 cm
555 cm

Muži
Ženy

Rekordy
Roman Novotný – AK Kroměříž
Martina Šestáková – USK Praha

796 cm (2009)
637 cm (2008)

XV. ROČNÍK TROJSKOKU
Velká cena GREINER PACKAGING
Kategorie:
Systém:

muži
dle počtu soutěžících a pravidel atletiky

Muži

Vítězové 2016
Jiří Vondráček – SKP Hvězda Pardubice

15,23 m

Muži

Rekordy
Aliaksei Tsapik – Bělorusko

16,20 m (2012)

XIII. ROČNÍK VRHU KOULÍ
Velká cena RESTAURACE LA HABANA & SRÍ LANKA – muži
Velká cena Pražírna kávy FIERY BEAN – ženy
Kategorie:
Systém:

muži, ženy
dle počtu soutěžících a pravidel atletiky

Muži
Ženy

Vítězové 2016
Mikhail Abramchuk – BLR
Emel Dereli – TUR

Muži
Ženy

Georgi Ivanov - Bulharsko
Emel Dereli – TUR

Rekordy

19,67 m
18,09 m
20,33 m (2014)
18,09 m (2016)

IX. ROČNÍK ČTYŘBOJE
Velká cena PRVNÍ OTROKOVICKÉ STAVEBNÍ – muži
Velká cena STAROBRNO – ženy
Kategorie:
Systém:

muži, ženy
muži trojboj (vrh koulí, 2 x sprint 40y, skok vysoký)
ženy trojboj (vrh koulí, 2 x sprint 40y, skok daleký)
bodování dle vícebojařských tabulek, pro sprint upraveno –
40 y součet časů x 1,17 (bodování 100m),
Závodníci jsou současně hodnoceni v individuálním pořadí
Vítězové 2016

muži – 2x40y překážek + 2 x sprint + skok daleký + vrh koulí
ženy – 2x40y překážek + 2 x sprint + skok vysoký + vrh koulí
Muži
Ženy

Andrej Bician – SVK
Eliška Klučinová – USK Praha

2 879 b.
3 398 b.

OTROKOVICKÉ HALOVÉ PŘEBORY ŠKOL 2017
XIX. přebor škol ve skoku vysokém o pohár starosty města Otrokovice
XIX. přebor škol ve sprintu na 40 y o pohár ředitele TJ JO
XVI. přebor škol ve skoku dalekém o pohár ředitelky mítinku
PŘEBOR ŠKOL VE SKOKU VYSOKÉM
O POHÁR STAROSTY MĚSTA OTROKOVICE – výsledky 2016

Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Přebor škol

Bujdák Michal
Paťavová Natálie
Kunt Jakub
Vránová Jindra
ZŠ TGM Otrokovice

ZŠ TGM Otrokovice
SKM Val. Meziříčí
Sl. Sl. Uh. Hradiště
SKM Val. Meziříčí

149 cm
157 cm
176 cm
149 cm
514 cm

PŘEBOR ŠKOL VE SPRINTU NA 40 Y
O POHÁR ŘEDITELE TJ JISKRA OTROKOVICE – výsledky 2016

Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Přebor škol

Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Přebor škol

Bujdák Michal
Polášková Jana
Kučera Milan
Hillerová Nikol
TJ Jiskra Otrokovice

ZŠ TGM Otrokovice
Sl. Sl. Uh. Hradiště
ZŠ Trávníky Otrokovice
ZŠ Mánesova Otrokovice

PŘEBOR ŠKOL VE SKOKU DALEKÉM
O POHÁR ŘEDITELKY MÍTINKU – výsledky 2016
Bujdák Michal
Paťavová Natálie
Hájek Filip
Hyjánková Nikol
TJ Jiskra Otrokovice

ZŠ TGM Otrokovice
SKM Val. Meziříčí
ZŠ Kvítková Zlín
SKM Val. Meziříčí

5,40 s
5,65 s
5,29 s
5,48 s
22,49 s

518 cm
447 cm
541 cm
511 cm
1767 cm

PŘEBOR ŠKOL NA 40Y PŘEKÁŽEK A VRH KOULÍ – výsledky 2016
Výsledky se nezapočítávaly do soutěže družstev

Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Starší žáci (4kg)
Starší žačky(3kg)

Dočkal Petr
Paťaovová Natálie
Kučera Aleš
Savarová Adéla
Mišurec Pavel
Hrachovská Simona

TJ Jiskra Otrokovice
Sl. Sl. Uh. Hradiště
ZŠ Trávníky Otrokovice
TJ Jiskra Otrokovice
AK Zlín
ZŠ Mánesova Otrokovice

6,53 s
6,46 s
5,99 s
6,63 s
12,19 m
9,28 m

VIII. ROČNÍK TROJBOJE PŘÍPRAVEK
Velká cena METAL-PS – jednotlivci
IV. ROČNÍK – TROJBOJ PŘÍPRAVEK DRUŽSTEV
O pohár DDM Sluníčko Otrokovice
Kategorie:
Systém:

mladší (2008-2009) a starší (2006-2007) přípravky
závod je vypsán v disciplínách překážky a sprint, dálka,
raketka jako trojboj, součet umístění v jednotlivých
disciplínách určí celkové pořadí

Vítězové 2016
Mladší přípravky
Starší přípravky
Družstvo

Kvapilová Natálie
Grebeníček Štěpán
Tkáčová Adéla
Hanáček Filip
AK Kopřivnice

AK Kopřivnice
Sl. Sl. Uherské Hradiště
AK Kopřivnice
Sl. Sl. Uherské Hradiště

