Dva ostravské bronzy a „skotské naděje“
Po čtrnácti dnech přivítala ostravská hala další mistrovství České republiky.
Tentokrát pořádal domácí SSK Vítkovice mistrovství pro nejmladší kategorii,
tedy starší žactvo. Mezitím probíhalo od pátku do neděle HME v Glasgow,
a tak měl atletický fanoušek o víkendovou náplň postaráno. Stream z Ostravy
vs. přímý přenos ze Skotska.

Na obou místech se předvedla celá řada našich závodníků a závodnic. V pátečním
programu se na HME představila v pětiboji žen Eliška Klučinová, která bojovala
nejen se svými soupeřkami, ale také s bolavou Achillovou šlachou, jež ji limitovala
hlavně ve výškařském sektoru. Přesto Eliška bojovala, a i když nedoběhla
závěrečný běh na 800m, byla klasifikována na konečném desátém místě. V nabité
kvalifikaci výškařek nás potěšila postupem do finále Michaela Hrubá, která zvládla
kvalifikaci přímo čítankově… Srovnání silně pokulhává, ale jisté je, že naše barvy
byly úspěšné v tyčkařském sektoru. Na HME sice těsně do finále nepostoupila
Romana Maláčová (450 cm) ani Amálka Švábíková (SB 440 cm). Naopak v Ostravě
si Miroslav Pavlyuk skočil ve stejné disciplíně osobní rekord a získal bronzovou
medaili. Spokojeni mohli být všichni tři… Nespokojen byl ale další žák Dan Lánský,
který nezdolal v tyčkařském sektoru svoji základní výšku. Skoro současně jsme v
moravsko-slezské metropoli získali další kov. V běhu na 60m př. se dařilo Sofii
Jakabové, která si vyrovnala osobní rekord (9,01s) a také ona si pověsila na krk
bronzovou medaili za 3. místo! Ostatní naši žáci a žákyně srdnatě bojovali a někteří
si vytvořili osobní maxima (Elfmarková, Jareš na 150 m), naopak někteří měli smůlu
a do finálových bojů nezasáhli (Balcarová v kouli o 1 cm). Na startu štafetových
závodů se postavila obě naše kvarteta. Lepšího umístění nakonec dosáhli žáci (7.
místo) oproti žákyním (12. místo). Vrcholem HME byl i z našeho pohledu nedělní
večerní program. Michaela Hrubá potvrdila, že byla na nejdůležitější závod sezóny
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velmi dobře připravena. Skočila svoje sezónní maximum 194 cm a obsadila skvělé
6. místo!

Žákovským medailistům blahopřejeme a všem závodnicím
i závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci našeho oddílu!
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