Prázdniny zahájily soutěže družstev
První červencové dny patřily soutěžím družstev všech úrovní. Jičín v sobotu
hostil 3. kolo II. ligy, kterého se zúčastnilo i naše „B“ družstvo žen, v Ostravě
se v neděli uskutečnilo 2. kolo extraligy a ve španělském Monzónu startovaly
celý víkend naše vícebojařky v rámci mistrovství Evropy družstev.

Všechna naše družstva byla výrazně oslabena, ale přesto se jim podařilo
dosáhnout pěkných umístění v celkovém pořadí a zajímavých individuálních
výkonů. Osmička našich mladých atletek dokázala v Jičíně vybojovat solidní
5. místo, a v klidu si tak pohlídala pozici v první polovině startovního pole
v celkovém pořadí soutěže. Oslabené „A“ družstvo žen skončilo v Ostravě
v posledním kole soutěže na druhém místě, ale i tak si zajistilo prvenství
v extralize. Do mistrovství České republiky, které se uskuteční 10. září v Plzni,
proto vstoupí v roli favoritek na zisk dalšího titulu pro USK Praha.
Podstatně složitější úkol měly naše vícebojařky, které odjížděly na ME
družstev v nejsilnějším složení (Cachová, Klučinová, Novotná, Zatloukalová).
Naopak velmi oslabená odjížděla mužská část výpravy, a po třech disciplínách
navíc ze soutěže odstoupila i Kateřina Cachová. Naštěstí se jednalo o jediné
odstoupení mezi našimi vícebojařkami a ostatní závodnice soutěž dokončily.
Barbora Zatloukalová navíc splnila limit na ME do 22 let, které se uskuteční
již příští týden v polské Bydhošti. A protože muži zvládli soutěž s dobrým
celkovým bodovým ziskem, podařilo se našemu družstvu obsadit celkové 5. místo
s dostatečným náskokem na sestupové příčky.

První část letošní atletické sezóny ukončí vrcholné soutěže mládežnických
kategorií. Již tuto neděli (9. července) odlétá reprezentace do 17 let do keňské
metropole Nairobi, kde se uskuteční mistrovství světa této věkové kategorie.
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Podstatně kratší cesta čeká reprezentaci do 22 let, která bude od čtvrtka
13. července závodit na mistrovství Evropy v polské Bydhošti. Juniorská
reprezentace pak bude mít svůj vrcholný závod, mistrovství Evropy,
třetí červencový týden v italském Grossetu. A pak už se budeme těšit na srpnové
MS v Londýně!

Všem našim nominovaným reprezentantům držíme palce v závěrečné
přípravě i na samotné vrcholné akci!
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