Sedm „placek“ z Edenu
První zářijový víkend uspořádal oddíl ASK Slavia Praha na svém stadionu v Edenu
poslední letošní dráhové mistrovství České republiky. Tradičně pro kategorii
do 22 let.

Hned po oficiálním zahájení šampionátu jsme se mohli radovat z velkého osobního
rekordu Kariny Rozhyny v hodu diskem. Naše dorostenka hned v první sérii poslala
své náčiní do vzdálenosti 40,46 m, čímž si vylepšila osobní maximum o 2,25 m
a poprvé v kariéře překonala čtyřicetimetrovou hranici. Do čtvrté série držela
místo na stupních vítězů, ale nakonec obsadila nepopulární čtvrté místo.
Více štěstí měla ve výškařském sektoru Patricie Burajová, která si vedla lépe
v rozeskakování, překonala 170cm, zvítězila a získala titul mistryně republiky.
A do třetice jsme se mohli radovat hned v úvodu MČR, když Ivana Reicheltová
vybojovala v soutěži trojskokanek stříbrný kov. Medaili stejné hodnoty získala
takřka vzápětí na nejkratší sprinterské trati Martina Hofmanová. To byl ale jen
začátek… V tyčkařském sektoru patřila k favoritkám závodu Amálie Švábíková,
která svou roli 100% zvládla, navíc v novém rekordu mistrovství – 431 cm!
Následovalo pak další stříbro v podání Anežky Drahotové v běhu na 5000m.
A to stále ještě nebylo od našich závodnic vše! Na závěr sobotního programu
se představil kvartet sprinterek ve štafetě na 4x100m. Trojice dorostenek
Kondrátová, Turnerová, Kaiserová doplněná o medailistku ze stovky Martinu
Hofmanovou získala po plynulých předávkách nejcennější kov. Sobotní bilance
3 zlata, 3 stříbra a představení našich atletek bylo přímo excelentní!

Druhý den mistrovství jsme již takové ambice a možnosti k zisku kovu
neměli. Martina Hofmanová nechtěla v chladném počasí riskovat zranění
a k rozběhu na 200m nenastoupila. Michaela Bičianová nestačila ve finálovém
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běhu na rychlé tempo a obsadila osmé místo. Další dorostenka Veronika
Petrásková překvapila ve finále na 400m př., když si doběhla pro celkové 6. místo.
A tak jsme si na poslední cenný kov museli počkat do závěrečné disciplíny
mistrovství – štafety na 4x400m žen. První úsek zvládla velmi dobře Tereza
Nemešová, která předávala na 2-3 pozici Michaele Bičianové, která přes drobnou
kolizi velmi dobře seběhla a předávala Anně Marii Petrákové na třetí pozici.
Naše závodnice se v posledních 100m vzepjala ke skvělému výkonu a takřka
se dotáhla na druhou štafetu Kolína. Poslední úsek štafety jsme svěřili dorostence
Veronice Petráskové. Velmi těsně před ní byla zkušená Helena Jiranová a v závěsu
za ní bronzová medailistka z půlky Anna Šimková ze Slavie. Jiranová dotáhla
a nakonec i předběhla do té doby vedoucí kvartet Škody Plzeň. Velké drama
se odehrálo v souboji o třetí místo, když Veronika odrazila v cílové rovince nápor
finišmanky Slavie a tak jsme se mohli radovat z bronzové medaile!

Gratulujeme medailistkám a děkujeme všem závodnicím za skvělou
reprezentaci našeho USK Praha!

Autor: Jan Ruda, vedoucí trenér mládeže USK Praha

2

