SRAZ

09/19

spastický reprezentační atletický zpravodaj
Vydává Realizační tým atletiky Spastic Handicap

25. února 2019

PŘEDBĚŽNÁ TERMÍNOVÁ LISTINA 2019
Stav k 20.2.2019
21.-28.

Únor
GP Fazza International

Dubaj UAE

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.

11th Fazza Para-Athletics Championships - Dubai
World Para Athletics Grand Prix
Ještě než začal třetí díl závodů ve Spojených arabských emirátech, měli naši sportovci tři dny
možnost si zatrénovat, zregenerovat a poznat město. První den a to 21.2., jsme se dopoledne
přestěhovali ze Sharjahu do dějiště závodů Grand Prix do Dubaje. Někteří sportovci vyrazili na
obhlídku stadionu a jiní odpoledne metrem do centra města, kde navštívili obchodní centrum a
podmořské akvárium Dubai Mall.

Druhý den naši sportovci odjeli do Abu Dhabi. Měli domluvený minibus s řidičem, který byl i
jejich průvodcem. Odjíždělo se od hotelu okolo 11 hodiny, i když domluvený čas odjezdu byl již
v 10:00. Během cesty řidič asi po přibližně 45min zastavil, nikdo zprvu nechápal proč. Byl ale
pátek a v arabských zemích, je to jako u nás neděle a tak nechal naše sportovce beze slova
v autobuse a šel do mešity na modlitbu. Asi po půl hodině se vrátil a mohlo se pokračovat
v cestě  V Abu Dhabi jsme navštívili Ferrari centrum, největší mešitu světa, pláž a plno
dalších zajímavostí.

Největší mešita
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Ferrari centrum

Poslední nezávodní den navštívili Marek a Martin, Burj Khalifu – nejvyšší budovu světa.

První závodní den na Grand Prix Dubai - neděle 24.2.2019
Do závodů nastoupili:
17:00 Bohouš – Koule F33
17:30 Petr – Oštěp F12/13/38
18:00 Martin a Marek – Koule F34
Bohouš – posunul svůj letošní výkon na 5,71m SB o 10cm si polepšil oproti Sharjah, ale při
silnější konkurenci jeho výkon stačil na 9. místo.
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V oštěpu kategorií F12/13/38 nastoupil Petr a za hod dlouhý 41,72m SB bere stříbrný kov.
Škoda prvního pokusu, kdy oštěp doletěl o poznání dále, ale nepatrný přešlap zmařil možnost
změření i tak je to letošní zlepšení o více jak metr.

Petr

Jako poslední se v první soutěžním dnu představili Martin s Markem.
I když měl jít Martin jako pátý v pořadí a Marek poslední. Domluvili se kluci na ploše
s vrchníkem soutěže, že půjdou oba na konci startovního pole, jelikož oba vrhají z jedné vrhací
stolice.
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Martin předvedl v páté sérii výkon 7,80m SB posunul svůj letošní výkon o dalších 17cm a
v soutěži bral bronz. Pro Marka byl tento závod zatím nejtěžším, co se týče konkurence.
S velkou nervozitou znovu překonal několikrát hranici 6m nyní nejdále o 6cm a za svým
osobním rekordem, který předvedl před týdnem, zaostal jen o 11cm.

Martin

Marek

Martin

V pondělí 25.2. nastoupí do závodů
Od 17:40 Anička v běhu na 100m kat. 35-36
Od 18:00 Petr a Palli ve vrhu koulí kat 37-38

Program na Grand Prix Dubai najdete na www.team-thomas.org lze zde sledovat i
průběžné výsledky během závodu.
Petr
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