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TERMÍNOVÁ LISTINA 2019
28.7.-5.8.

Červenec
MS WPA juniorů

Nottwil SUI

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.

Mistrovství světa Juniorů WPA – Nottwil
27. července – 5 .srpna 2019
Pátek 2.8.2019
Dnes jako první šel do závodu v 10:15 Michal a to do závodu v kouli. Michal nastoupil velmi
koncentrovaný a po prvním zajišťovacím pokusu předvedl výborný druhý pokus, kdy s výkonem
9,54 mSB překonal o neuvěřitelných 83 cm svůj dosavadní osobák. Tento pokus zůstal jeho nejdelší
ale i další jeho pokusy byly velmi koncentrované a zdařené. Čtvrté místo Michalovi uteklo o 6 cm,
ale vzhledem k tomu, že patřilo Němci Schwechheimerovi, který se při rozhazování zranil na ruce a
s tímto zraněním bojoval celý závod, Michal tento výsledek velmi sportovně přijal.

Od 10:48 se pak představil Martin v disku, jehož příprava před závodem se zkomplikovala tím, že
mu v call roomu sebrali protézu na házení a s rozhodčími se pro ni musel vracet a neměl k dispozici
ani svůj disk, který byl do závodu řádně vložen. Vše se nakonec vyřešilo a závod začal, bohužel ale
začalo čím dále vydatněji pršet. První dva pokusy Martinovi nevyšly dle jeho představ a vyšlápl,
první platný tak byl až jeho třetí pokus, který měl hodnotu 27,31 m, a byl to nakonec i Martinův
nejlepší pokus. Další dva pokusy Martinovi za stále sílícího deště nevyšly. Na poslední pokus se
Martin velmi soustředil, ale zlepšení už nedosáhl. Výsledkem je vzhledem k propočtům povzbudivé
třetí místo a bronzová medaile s tím, že stříbro bylo daleko necelé čtyři metry.
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Sobota 3.8.2019
Dnes jsme vyráželi s Michalem již prvním autobusem, protože jeho závod startoval již mezi
prvními, hned v 9:00, Martin startoval přibližně o hodinu později, dojel tedy dalším spojem. Počasí
nám přálo a již od rána bylo jasno a slunečno.
Michal šel dnes jeho oblíbenou disciplínu disk a závod parádně zvládl, první zajišťovací pokus
poslal na 33,68, tedy téměř na hranici svého osobního rekordu a pak měl prostor náramně závodit a
zlepšovat se. Následovaly sice dva nezdařené pokusy a jeden kratší, ale pátým pokusem pokusem se
zlepšil na 35,26 a tím pořádně zaskočil Poláka Miroslawa se kterým bojoval o třetí místo. Šestý
Michalův pokus byl zároveň posledním pokusem v závodě, Michal do něj dal vše a předvedl
famózní hod 37,40 m, což je opět obrovský posun osobáku, tentokrát o 3,5 metru. Škoda že i druhý
Polák v soutěži Lukasz Czarnecki se zkoncentroval na poslední pokus a hodil přes 38 m, jinak by
Michal bral stříbro. V každém případě Michal předvedl super výkon a získal zaslouženou medaili.
Chvíli po Michalově závodě nastoupil Martin v kouli. Byl nabuzený Michalovým úspěchem a s
chutí se pustil do závodu. Kromě dvou nezdařených pokusů předvedl vyrovnané výkony a dva z
nich byly těsně pod jeho osobním rekordem. Jeho nejlepší výkon 8,67 stačil v konkurenci soupeřů z
jiných kategorií na páté místo. Martin byl ze závodu zklamán, neboť ho od druhé medaile dělilo 60
cm, ale předvedl soustředěné pokusy i velmi dobrý závod, získal cenné zkušenosti a zaslouží si také
velkou pochvalu.
Zítra od 15 hodin nastoupí Michal do své poslední disciplíny, oštěpu, tak věřme že i zde opět
posune svůj osobák. Martin již má volno a bude tak moci pořádně fandit. Následovat bude
slavnostní zakončení a party v nedalekém beach baru a tím se celé mistrovství uzavře. V pondělí
odpoledne nás pak čeká odjezd do Zurichu a noční cesta vlakem zpět do ČR

Startovky a průběžné výsledky jsou zde:
http://ria.paranet.ch/scripts_5117/index.html
Funguje i živý přenos přímo na hlavní stránce zde:
https://www.nottwil2019.ch/en
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Mítink Freitál
V sobotu 3.8.2019 startovala část atletické reprezentace SH na mítinku ve Freitálu.
Závody měli začít v 9:30, ale jelikož v tomto čase bylo počasí, že by ani psa nevyhnal.
Pořadatel posunul začátek na 10:00, to se již počasí umoudřilo a vydrželo až do konce závodů.
Za povšimnutí stojí osobní rekordy a sezónní maxima. Překvapivý výkon předvedl Palli, který
vytvořil národní rekord v kategorii F37, když jeho koule dopadla do vzdálenosti 12,62m PB a
vlastní národní rekord posunul o úctyhodných 84cm.
Osobní rekord si vylepšil Martin Dvořák v hodu oštěpem, když splnil limit pro listopadové MS
v Dubai, jeho kopí se zapíchlo na metě 17,20m PB. V kouli Martin vrhnul letošní maximum 7,91m
SB. Marek si v kouli vrhnul osobák 6,84m PB a do splnění limitu na MS mu chybí 16cm. Mára si
posunul osobák i v hodu diskem o 14cm a nyní má jeho výkon hodnotu 22,48m PB
Výsledky z Freitálu závodníků SH.
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Kompletní výsledky z Freitálu naleznete na: www.team-thomas.org

Petr
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