Atletická sezóna 2018 klepe na dveře!
Už jen pár dní zbývá do úvodu letošní atletické sezóny na dráze, která má, stejně
jako v letech minulých, hned několik vrcholů.

Jak dobří holubi se slétávají naši úspěšní atleti a atletky ze zahraničních destinací.
Skupina Martiny Blažkové a Františka Ptáčníka z jižní Afriky, Jakuba Uhra, Zdenka
Lubenského a Pavla Berana z Kanárských ostrovů a z italského Melaga
se na „čtyřech kolech“ vrátí skupiny Jana Pernicy a Petra Novotného. Tu pravou
závodnickou formu už budou ladit v domácích podmínkách SC Nymburk
nebo areálu Strahova a Edenu. Nezahálí ani mladé atletické naděje. Mládežnické
kategorie absolvovaly „velikonoční“ VT v SC Nymburk a nyní se chystají
„na čarodějnice“ do Čáslavi (mladší a starší žactvo) a opět do SC Nymburk.

Na jaké atletické vrcholy letošní sezóny se můžeme těšit?
12. - 13. 5. pořádáme na stadionu Přátelství Přebor Prahy mužů a žen
19. - 20. 5. je na pořadu úvodní kolo soutěží družstev dospělých kategorií
25. - 26. 5. je v Edenu na programu Přebor Prahy mládežnických kategorií
1. - 3. 6. se koná v Kolíně MČR mládežnických kategorií ve vícebojích
4. 6. memoriál Josefa Odložila na Julisce
7. 6. pořádáme na stadionu Přátelství 53. ročník Pragy Academiky
9. 6. druhé kolo soutěží I. a II. ligy a současně mezistátní utkání (MU) do 17 let
13. 6. Zlatá tretra Evropy v Ostravě
16. 6. MU do 19 let v Uherském Hradišti
16. – 17. 6. MČR ve vícebojích na Kladně
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23. - 24. 6. MČR mládežnických kategorií na Julisce
30. 6. druhé kolo extraligy a 3. kolo soutěží I. a II. ligy
a pak následuje vrchol pro mládežnické kategorie:
4. - 8. 7. ME do 17 let v maďarském Gyoru
10. - 15. 7. MS do 19 let ve finském Tampere
a následuje vrchol domácí atletické sezóny:
28. - 29. 7. MČR mužů a žen na Kladně
7. - 12. 8. Mistrovství Evropy v Berlíně
a opět soutěže družstev:
25. 8. IV. kolo soutěží I. a II. ligy
26. 8. MČR družstev v Uherském Hradišti
1. - 2. 9. MČR do 22 let v Ostravě
8. - 9. 9. Kontinentální pohár v Ostravě (jistý vrchol druhé části atletické sezony)
22. - 23. 9. MČR žactva v Jablonci nad Nisou
28. 9. MČR družstev juniorů a juniorek i dorostenců a dorostenek
a pak příprava na atletickou sezónu 2019…

Tak držme palce, ať se členům naší atletické rodiny letošní sezóna
vydaří!
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