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PŘEDBĚŽNÁ TERMÍNOVÁ LISTINA 2019
Stav k 12.2.2019
10.-17.
17.-21.
21.-28.

Únor
IWAS Games
Mezinárodní atletický mítink
GP Fazza International

Sharjah UAE
Sharjah UAE
Dubaj UAE

repre kádry
repre kádry
repre kádry

25.-29.

Březen
Výcvikový tábor atletiky

Praha

výběr repre

13. so

Duben
Kontrolní závody RTA SH

Bílina

repre kádry

5. ne
26. ne

Květen
VC Pardubic
Jarní atletika spastiků

Pardubice
Bílina

repre kádry + TJ/SK
TJ/SK

8.-9.
29. so

Červen
GP WPA
MČR v atletice Spastic Handicap

Grosseto ITA
Bílina

repre kádry
TJ/SK

...
28.7.-5.8.

Červenec
Výcvikový tábor atletiky
MS WPA juniorů

Bílina
Nottwil SUI

výběr repre
nominovaní

3. so
3.-9.
10.-11.
...
29.-30.

Srpen
Mezinárodní mítink pro handicapované
Výcvikový tábor atletiky
GP WPA
Czech Open
GP WPA

Freital GER
Bílina
Berlín GER
Olomouc
Paříž FRA

repre kádry
výběr repre
repre kádry
repre kádry + TJ /SK
repre kádry

1. ne
22.ne
28.so

Září
Podzimní atletika Spastiků
Rozloučení se sezonou
Národní závody v para atletice

Bílina
Pardubice
Stříbro

repre kádry + TJ /SK
repre kádry + TJ/SK
TJ/SK

12. so
12.-18.

Říjen
Kontrolní závody RTA SH - vrhači
Výcvikový tábor atletiky

Bílina
Bílina

repre kádry
nominovaní na MS

7.-15.

Listopad
Mistrovství světa WPA

Dubaj UAE

nominovaní

Červeně jsou označeny závody, na nichž se dají plnit limity pro světový šampionát 2019.

Závody v Emirátech
úterý 12.2.
Proběhlo zahájení, kterého se zúčastnili Marek, Bohouš a s nimi Petr Valenta. Ostatní sportovci zůstali po
předchozí odpolední okružní jízdě již na hotelu.
Zahájení začalo přibližně ve 20h a trvalo něco málo přes hodinu a půl. Jelikož na náš hotel nejezdí tolik
autobusů, tak do prvního se naši borci nedostali a tak na hotel dorazili až dalším, který dorazil na hotel okolo
23h.
Fotky ze zahájení IWAS games 2019
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Středa 13.2. První soutěžní den
Do bojů podle rozpisu soutěží měli zasáhnout
Od 16:00 Bohouš v hodu oštěpem kategorie F33
Od 16:05 Martin s Markem v hodu oštěpem kategorie F34
Od 16:15 Eva ve vrhu koulí kategorie F37/38/44/46
Již v call roomu nefungovalo vše jak má, soupeři Bohouše již byli na ploše a Bohouš sice již byl v call roomu,
ale nikdo ho nevolal a na plochu nedovedl, po přibližně 15min dovedli do sektoru i Bohouše s jeho asistentem.
Ve své doplňkové disciplíně Bohouš obsadil 7.místo výkonem 8,68m

Bohouš při závodě
Hned po nich vyšla z call roomu Eva na závod ve vrhu koulí. Dorazili do sektoru a tam ještě dva místní borci
upravovali vrhačský kruh  a po chvilce dohadování bylo řečeno, že za 30min bude moci začít závod.

Úprava kruhu před závodem

Eva

Po přibližně 45min přišel organizátor a oznámil, že závod ve vrhu koulí žen byl přesunut na jiný den.
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V závodě oštěpařů kategorie 34 nastoupili z ČFSH Martin a Marek.
Jako první šel házet Martin a předvedl nejdelší hod 14,62m a ten mu stačil k vítězství v celé soutěži, hned po
něm házel ,,Mařena“ a svým výkonem 13,59m obsadil 2. místo.

Martin při závodě
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Marek „Mařena“ při závodě

Martin a Marek na vyhlášení vítězů.
Dnes ve čtvrtek 14.2. závodí:
Od 16:25 Bohouš ve vrhu koulí F33
Od 17:30 Martin a Marek ve vrhu koulí kat. F 34
Od 18:45 Petr v hodu oštěpem kat. F37/38/43-64
Startovní listiny a výsledky se dají sledovat na www.team-thomas.org
Petr
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