3 + 3 + 3 + 2 + 1 = 12 aneb naše víkendové úspěchy
Jednoduchá matematika je výsledkem snažení závodníků a závodnic našeho
oddílu na mistrovství Evropy družstev, které se konalo ve francouzském Lille,
a na mistrovství České republiky mládežnických kategorií, jež hostil
Jablonec nad Nisou.

Reprezentace České republiky obsadila na ME družstev osmé místo,
které splněním limitu na MS v Londýně ještě vyšperkovaly Denisa Rosolová
(400m př.) a Michaela Hrubá (skok do výšky). Mladá výškařka navíc výkonem
194cm zlepšila svůj vlastní český juniorský rekord! K úspěchu českých barev
ve Francii přispěly vedle výše jmenovaných i Klára Seidlová, Barbora
Procházková,

Lucie

Sekanová,

Romana

Maláčová,

Lucie

Májková

a Lucie Koudelová.
Své starší kolegyně zdařile napodobila děvčata, která se představila
na jablonecké Střelnici. První úspěch dvoudenního klání připsala na konto
USK Praha Johana Kaiserová, která si v rozběhu na 100m zlepšila osobní rekord
na 11,97s, a poprvé tak pokořila hranici 12s. Ve finále pak za sebou nechala
všechny své soupeřky a vybojovala pro náš oddíl první zlato. O několik minut
později závodila na stejné trati, avšak s překážkami, Nicoleta Turnerová.
Nicoleta skvělým časem vybojovala bronzovou medaili. Bohužel se však tento
běh odehrál za nedovolené podpory větru. První den mistrovství získala naše
děvčata ještě stříbrnou medaili, a to díky letošnímu nejlepšímu výkonu Patricie
Bujarové ve skoku vysokém juniorek, když přeskočila laťku ve výšce 172cm.
Bilance 1–1–1 byla po prvním dnu velmi nadějná…
Hned úvodní disciplíny druhého dne přinesly našim barvám další cenné
kovy. Nejprve v soutěži diskařek dorostenek Karina Rozhyna bojovala ze všech sil,
v poslední sérii si vytvořila nový osobní rekord s hodnotou 38,21m a získala
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skvělou stříbrnou medaili. Na opačné straně stadionu takřka ve stejné chvíli
soutěžila v tyčkařském sektoru Amálie Švábíková, která překonáním výšky 426cm
získala zlatou medaili a navíc zlepšila rekord mistrovství ČR v této disciplíně!
Hned vzápětí jsme se dočkali dalšího nejcennějšího kovu, který získala v trojskoku
juniorek Ivana Reicheltová. Skvělým začátkem nedělního programu však naše
děvčata nekončila!
S velkými medailovými nadějemi jsme vzhlíželi i k finálovým běhům
na 400m dorostenek a juniorek. A jak se ukázalo, oprávněně! Nejprve mezi
dorostenkami získala Veronika Petrásková stříbrnou medaili, když si zlepšila svůj
osobní rekord na 57,04s. Vzápětí běžela Tereza Nemešová o 0,02s rychleji,
a díky tomu získala bronz mezi juniorkami. Poslední medailovou ambici jsme měli
ve štafetě juniorek na 4x400m. Náš tým ve složení Nemešová, Petráková,
Vošahlíková a Petrásková získal po fantastickém výkonu další bronz. Celková
bilance USK Praha na MČR je tedy 3x zlato – 3x stříbro – 3x bronz. Znamenité!
Dařilo se přitom i našim dalším závodnicím a závodníkům. Výrazně (o 8cm)
si osobní rekord posunul ve skoku vysokém juniorů Lukáš Holoubek,
který překonal laťku ve výšce 198cm a skončil na celkovém 6. místě.
Osobní rekord si vytvořily také Barbora Hložková v běhu na 100m př.
i Anna Marie Petráková a Aneta Vošahlíková v běhu na 400m. Pěkné 7. místo
vybojoval v běhu na 2000m př. David Štros. Ve finále „dlouhých“ překážek
se představila Nicoleta Turnerová, která obsadila celkové 6. místo, a štafeta
dorostenek na 4x100m ve složení Kaiserová, Kondrátová, Hložková, Turnerová
skončila na celkovém 5. místě.

Všem našim závodnicím a závodníkům gratulujeme k předvedeným výkonům
a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho atletického oddílu!

Autor: Jan Ruda, vedoucí trenér mládeže USK Praha
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