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TERMÍNOVÁ LISTINA 2019
18.-21.
28.7.-5.8.

Červenec
Otevřené mistrovství Polska – GP WPA
MS WPA juniorů

Bydgoszcz POL
Nottwil SUI

repre kádry
nominovaní

3. so
16.-17.
29.-30.

Srpen
Mezinárodní mítink pro handicapované
Czech Open
GP WPA

Freital GER
Olomouc
Paříž FRA

repre kádry
repre kádry + TJ /SK
repre kádry

1. ne
22.ne
29.ne

Září
Podzimní atletika Spastiků
Pardubice bez bariér Open 2019
Národní závody v para atletice - ZMĚNA

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.

Otevřené mistrovství Polska – GP WPA
Bydhošť, 16. - 21. července 2019
První závodní den pátek 19.7.2019
Ještě než začali soutěže, museli jsme vyzvednout startovní čísla na stadionu. Na technickém mítinku ve
čtvrtek večer tvrdili, že vše bude fungovat v pátek ráno od 7:30 vážení náčiní i TIC, tak tedy Petr vyrazil ráno
pro čísla na stadion.
TIC začalo fungovat v 8:15 a vážení náčiní až od 10h, tak pro závodníky, kteří měli call room již od 8:00 to
musela být docela honička 
Z našich závodníků nastoupil jako první nejmladší z naší výpravy Martin Adamčík do soutěže koulařů
F41-42 F63-64 a předvedl hned v prvním pokusu výkon 8,44m SB letošní maximum.

Do soutěže koulařů F37-38 nastoupil neuvěřitelný počet 21 závodníků a pořadatelé nechali všechny odházet
šest pokusů, tak závod trval přes dvě a půl hodiny.
Palli, předvedl výkon znovu za hranici 11m a to 11,21m celkově obsadil 4. místo a potvrdil, že je letos
v koulařském kruhu v ČR číslo jedna. Petrův jediný platný pokus měřil 10,17m, což stačilo na 7. pozici
.

Palli
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S dvou hodinovým zpožděním a čekáním v call roomu nastoupili do sektoru diskaři kategorie F34.
Z české dvojce byl lepší Martin, kterému o 1cm utekla bronzová medaile s výkonem 22,66m skončil čtvrtý.
Marek hodil 21,14m a obsadil 7. místo.

Martin

Marek
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Jako poslední první den nastoupili z našich Eva a Anička do soutěže koulařek kategorií F35-38
Eva svým prvním pokusem dlouhým 10,44m soutěž vyhrála a v šesté sérii se tomuto výkonu přiblížila na 6cm.
Anička v soutěži skončila čtvrtá za výkon 7,49m, ale kdyby své pokusy nevrhala tolik do výšky, mohl její výkon
začínat osmičkou.
Anička měla ještě startovat na 100m, ale pořadatel dal závod ve stejný čas, kdy probíhala koule, tak Anička
100m neběžela.

Anička
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Eva

Druhý závodní den sobota 20.7.2019
Jako první od 8:30 nastoupil do soutěže koulařů F33
Bohouš vylepšil si letošní maximum na 5,75m SB a obsadil 10. příčku doprovod mu v sektoru, dělal Koky.

Bohouš a Koky

Jako další se v koulařském sektoru v 11:30 představili závodníci F34, naše závodníky vložili do startovní listiny
až po urgenci v den závodu nejdříve Marka okolo 9h a asi hodinu před závodem i Martina.
Marek poslal kouli do vzdálenosti svého maxima hned prvním pokusem a posunul si osobní rekord o 55cm na
6,75m PB i jeho ostatní pokusy by byly jeho osobním rekordem. Jako poslední nastoupil dopsaný Martin a
vrhnul na hranici 7,76m čímž zaostal za letošním nejlepším výkonem o 5cm. Martin obsadil 5. místo a
Marek 11. místo.
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V diskařském kruhu se představila Eva, která zatím nedokáže převést výkony z tréninků do závodů, přesto jí
její výkon 26,36m ve sloučené kategorii F35-38 stačil s přehledem na vítězství.

V oštěpu kategorií F35,36,38 se představil Petr, letos předvedl zatím nejvyrovnanější a nejlepší sérii
výkonem 42,86m SB soutěž vyhrál.
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Anička běžela 200m a v mírném protivětru zaběhla čas 36,69s SB a obsadila 4. místo

Poslední v druhém dni z našich nastoupil Koky v oštěpu a předvedl sezónní maximum, které si vylepšil o více
jak 3m nyní je jeho letošní nejlepší výkon 33,58m SB v soutěži obsadil 3. místo. Druhé místo obsadil
reprezentační kolega ze svazu ČATHS Martin Kukla.

Anička

Koky
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