
S R A Z  25/19 

spastický reprezentační atletický zpravodaj 

Vydává Realizační tým atletiky Spastic Handicap 7. listopadu 2019 

TERMÍNOVÁ LISTINA 2019 
   

  Listopad   
7.-15.    Mistrovství světa WPA Dubaj UAE nominovaní 

 

Mistrovství světa WPA 2019 
Dubaj UAE, 7. – 15. LISTOPADU 2019 

 

Časový pořad SH – verze z 191107 
 

Datum Start Disciplina Sex Třída Fáze Startují 

Pá 8. 11. 2019 10:00 koule M F34 Q Dvořák Martin 

So 9. 11. 2019 9:03 koule M F37 F Pallag Michal 

 9:09 oštěp M F33/34 Q Dvořák Martin 

 11:04 koule Ţ F37 F Datinská Eva 

 18:00 oštěp M F38 F Vrátil Petr 

Ne 10. 11. 2019 10:01 disk Ţ F43/44/62/64 F Šimonová Martina 

 18:34 koule M F34 F Dvořák Martin 

 19:31 100m Ţ T35 F Luxová Anna, Kadetová Lenka 

Po 11. 11. 2019 10:56 koule M F38 F Vrátil Petr 

Út 12. 11. 2019 18:00 disk  Ţ F37/38 F Datinská Eva 

 18:22 oštěp M F33/34 F Dvořák Martin 

St 13. 11. 2019 19:02 disk M F37 F Pallag Michal 

 19:52 koule Ţ F43/44/62/64 F Šimonová Martina 

Čt 14. 11. 2019 11:02 koule Ţ F35 F Luxová Anna 

 19:09 200m Ţ T35 F Kadetová Lenka 
 

Úterý 5.11.2019 – odlet na MS  
 
Ráno byl sraz všech účastníků na letišti, naplánován na  7:00. 
 V 7:20 jsme všichni stály ve frontě pro odbavení. Kdyţ nás u přepáţky odbavovali, ozvalo se stůj 
policie. „Nejvíce se lekla Eva, asi neměla čisté svědomí“   Všichni se zděšeně a nevěřícně otočili. 
Naštěstí to nebylo na Evu.  Bylo to na cestujícího, který stál kousek za Evou, kterého policisté 
zpacifikovali a odvedli. Odbavování i let proběhl bez problémů. 
První nepříjemnost nastala, kdyţ jsme zjistili, ţe na letišti v Dubaji nikdo na naši skupinu nečeká. Po 
několika telefonátech Ilony s pořadateli jí bylo sděleno, ţe pro nás dorazí za 10min , pro ty kteří tu 
nejsou poprvé, vědí ţe 10min je asi tak hodinka. Po přibliţně dvou hodinách od přistání jsme vyrazili 
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na hotel. Jeli jsme přibliţně půl hodiny, dorazili k hotelu a všichni uspokojeni, ţe jsme na místě, vyloţili 
jsme své věci, a ţe se ubytujeme. V tu chvíli přišlo další překvapení, u recepce nám sdělili, ţe tu 
nebydlíme. Řidič nás odvezl ke špatnému hotelu, protoţe v Dubaji jsou tři hotely, které mají v názvu 
Hilton. Tak jsme, znovu naloţili zavazadla, nasedli do auta a jeli vstříc novým záţitkům. Ještě neţ 
řidič vyjel od hotelu, dokázal narazit do nájezdu pro vozíčkáře, trochu ho polámal, tak vystoupil, 
přisunul ho k chodníku jako by nic a odjel. Řidič nevěděl, kam přesně jet, po nějaké době jízdy jsme 
objíţděli asi tak 4x tréninkový stadion, který leţí nedaleko našeho hotelu. Několikrát vjel do 
jednosměrky a pak couval, kdyţ se proti nám řítila auta, která jela správným směrem.  Kdyţ uţ byl 
řidič v koncích, zeptal se jestli, nemáme někdo Google   
Po chvilce vystoupil z auta a šel se tedy zeptat lidí na ulici. Okolo 21:40h místního času jsme dorazili 
na správný hotel. Jen tak tak jsme stihli večeři. Po večeři většina lidí šla odpočívat.  
 
 

 
Čekání na letišti v Dubaji 
 
 
Středa 6.11.2019 – akreditace  
 
Ráno se Ilona vydala na stadion, cesta jí trvala přibliţně 25min, kam odvezla Martinovu vrhací stolici 
k přeměření. Vyzvedla akreditace a startovní čísla. Během dopoledne, si kaţdý řešil program dle 
svého, někteří odpočívali, další se šli podívat po okolí a někteří lehce potrénovali. 
Odpoledne Anička jiţ poučená z předchozích let vyrazila na stadion raději s předstihem, aby stihla 
zkoušku startů se startérem, která pro běţce začínala v 18:00. Ještě neţ šla na zkoušku startů, 
odevzdala Martinovu kouli do TIC, protoţe do 17:00 vţdy den před závodem, musí, být sportovní 
načiní odevzdáno. 
Ostatní se sešli v 16h na recepci hotelu, kde se rozdali akreditace a startovní čísla.  
Okolo 16:45 jsme všichni vyrazili na obhlídku stadionu, cesta jiţ netrvala 25min jako ráno Iloně, ale 
něco okolo 70min, kvůli houstnoucí dopravě. Cesta zpět jiţ zase trvala „jen“ cca 25min. 
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Anička při zkoušce startů se startérem – druhá zleva   
 
Čtvrtek 7.11.2019 dopoledne  – přesunutá kvalifikace  
 
V noci přišel mail, ţe přesouvají Martinovu kvalifikaci v kouli na další den. 
Raději jsme ráno na stadion, ale vyrazili, protoţe na webu byla startovní listina stále vidět ještě v 7h 
na dnešek. Na stadionu jsme se přesvědčili, ţe je závod opravdu přesunutý, tak Martin alespoň lehce 
potrénoval.  

 
Martin při tréninku  
 
Pokud budete chtít soutěţe sledovat v přímém přenosu, tak na https://www.paralympic.org/dubai-
2019, případně na youtube. 
            

Petr  

https://www.paralympic.org/dubai-2019
https://www.paralympic.org/dubai-2019

