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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
Pátek 15.2.
do závodů nastoupili
Od 15:00 Eva vrh koulí kat. F37/38/44/46
Od 16:15 Marek a Martin disk kat. F34
Od 19:00 Petr a Palli vrh koulí kat. F35/36/37/38
V 15 hodin začal závod koulařek, přeložený z prvního soutěžního dne. V tomto závodě Eva získala stříbrnou
medaili. O vítězství přišla, vinnou rozhodčích, když její první pokus dopadla na hranici okolo 11m. Koule
dopadla do sektoru, ale po odrazu se vykoulela ven mimo výseč a rozhodčí zvedl červený praporek, že je její
pokus neplatný. Eva i ostatní soupeřky se divili a protestovali rovnou na ploše, ale rozhodčí své rozhodnutí
nezměnili.

Eva
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V 16:15 již do třetí soutěže nastoupili Marek s Martinem tentokrát v hodu diskem.
Hned jako první závodník nastoupil, Marek v druhém pokusu poprvé v kariéře překonal hranici 20m a ve třetím
pokusu předvedl svůj nejdelší hod, který dopadl do vzdálenosti 20,36m osobní maximum. Druhým
závodníkem ve vrhačské kleci byl Martin, od prvního pokusu se zlepšoval a v páté sérii předvedl hod dlouhý
22,70m, který byl nejdelší v celé soutěži.

Marek

Martin

Soutěží v disku uzavřeli kluci své představení na IWAS games a to s úžasnou bilancí Martin získal tři zlaté
kovy a Marek tři stříbrné, což jsou jeho první ze zahraničních závodů. (koule, disk, oštěp)
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Jako poslední se představili v koulařském sektoru kategorie 35/36/37/38 Palli s Petrem.
Palli ve svém prvním letošním závodě předvedl výkon 10,94m a obsadil nepopulární čtvrtou příčku.
Petrovi se v kouli nedařilo 5x se netrefil do výseče a jeho platný pokus, který si nechal změřit, dopadl na
hranici 9,98m a umístil se na 7. Místě.

Michal ,,Palli“
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Byla uzavřena i soutěž oštěpařů z předešlého dne a po odházení pokusů závodníka z jihoafrické republiky
obsadil v této soutěži nakonec Petr čtvrté místo.

Dnes 16.2. nás čekají tyto závody:
Od 14:00 Palli disk kat. F35/36/37/46
Od 15:00 Eva disk kat. F37/38/44/46

Startovní listiny a výsledky se dají sledovat na www.team-thomas.org
Petr
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