MS v Londýně se blíží!
V pátek 4. srpna v Londýně začne největší atletický svátek letošního roku,
tedy 16. mistrovství světa v atletice, na kterém bude Českou republiku
reprezentovat také devět atletek z USK Praha.

Hned trojice závodnic se představí během úvodního dne mistrovství v tyčkařském
sektoru. Mistryně Evropy z roku 2012 Jiřina Ptáčníková potvrdila slušnou formu
před MS na mítinku v Novém Městě nad Metují. Romana Maláčová v letošní
sezóně pravidelně atakuje výšku přes 450 cm a benjamínek na MS Amálka
Švábíková, česká juniorská rekordmanka, si bude chtít spravit náladu po ne zcela
úspěšném vystoupení na MEJ v italském Grossetu. K postupu do finále však bude
potřeba skákat minimálně na úrovni letošních nejlepších výkonů.
S

velkým

očekáváním

budeme

sledovat

souboj

vícebojařek,

který je na programu MS v sobotu 5. a neděli 6. srpna. Na startu se představí
dvojice našich elitních sedmibojařek Kateřina Cachová a Eliška Klučinová.
Obě atletky letos s přehledem splnily limit na MS, a také v individuálních
disciplínách prokazují vysokou výkonnost. Pokud se jim soutěž podaří, mohou
pomýšlet na umístění do 10. místa a případně i výš.
Velké naděje vkládáme do tradiční účastnice velkých soutěží - Denisy
Rosolové. Mistryně Evropy z roku 2012 v běhu na 400m překážek se představí
v úvodním rozběhu v pondělí 7. srpna. Věříme, že drobné zranění z testu
v Táboře zásadně neovlivní Denisinu závěrečnou přípravu před MS.
Nad překážkami uvidíme i naši další závodnici Lucii Sekanovou,
která od IAAF dostala pozvánku k běhu na 3000m př. Luciin rozběh je
na programu ve středu 9. srpna. Její postup do pátečního finále by byl obrovským
úspěchem.
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S velkým očekáváním vzhlížíme ke startu juniorské mistryně Evropy
z Grosseta Michaely Hrubé. Ke své kvalifikaci v Londýně nastoupí ve čtvrtek
10. srpna. Přes svůj věk je Michaela již zkušenou závodnicí, vždyť se zúčastnila
již loňských OH i dalších světových soutěží a tradičně ji můžeme vidět
i na mítincích Diamantové ligy. Při předvedení výkonu na úrovni osobního
rekordu a troše štěstí může Míša myslet na umístění v první osmičce a možná
i na trochu vyšší pozice.
Také poslední den mistrovství budeme mít své zastoupení. V závodě
chodkyň na 20km se představí Anežka Drahotová, která sice letos laboruje
se zdravotními problémy, ale Anežka se vždy dokázala na velké závody připravit
a předvést své nejlepší výkony. Pevně doufáme, že tomu tentokrát nebude jinak.

Držet palce budeme samozřejmě i dalším 18 českým reprezentantům,
kteří se představí na olympijském stadionu.

Časový program MS s českou účastí najdete na tomto odkazu:
http://www.atletika.cz/ms-londyn-2017/casovy-porad-s-ceskou-ucasti/
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