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TERMÍNOVÁ LISTINA 2021
Březen
???
18.-20.
27.-28

Atletické soustředění
13th Tunis International Meeting (GP)
Croatia open

Nymburk
Tunis
Chorvatsko

výběr repre
repre kádry
repre kádry

16.-18.

Duben
Italian Open Championships (GP)

Jesolo ITA

repre kádry

5.-7.
9.5.
14.-16.
???

Květen
Handisport Open Paris (GP)
Velká cena města Pardubic
Para Athletics (GP)
Jarní atletika 2021

Paříž FRA
Pardubice
Nottwil SUI
Bílina

repre kádry
TJ/SK
repre kádry
TJ/SK

Bydhošť POL
Maroko
Freitál (GER)
Cottbus (GER)

nominovaní
repre kádry
repre kádry
repre kádry

1.-5.
14.-19.
19.
20.

Červen
Mistrovství Evropy 2020
6th International Para Athletics Meeting Marrakech

Mítink Freitál
Nordostdeutsche Meisterschaften

???

MČR Spastic Handicap 2021
Červenec

Bílina

TJ/SK

8.-11
???

Czech open
Atletické soustředění

Olomouc
Nymburk/Bílina/Jičín

TJ/SK a repre
výběr repre

Srpen
???

Atletické soustředění

Nymburk/Bílina/Jičín

výběr repre

24.8.-5.9.

Paralympic Games

Tokio JAP

nominovaní

???
19.
29.9.-5. 10

Září
Podzimní atletika 2021
Pardubice Bez Bariér open
IWAS WORLD Games

Bílina
Pardubice
Portugalsko

TJ/SK
TJ/SK
repre výběr

??? – termíny budou upřesněny
Soustředění i závody se budou odvíjet dle situace ohledně Covid-19

FAZZA INTERNATIONAL GRAND PRIX DUBAJ 2021
Dubaj 5. - 13.2.2021
Vzhledem k pandemickým problémům s Covid-19 byly v loňském roce 2020 všechny Grand Prix
zrušeny. Letos se úvodní podnik Grand Prix v Dubaji za přísných opatření a testování na Covid-19
již konal a ČFSH reprezentovaly Anna Luxová a Martina Šimonová.
Jako první se představila Anička ve vrhu koulí sloučených kategorií F35/36
Závod se jí nevydařil podle jejich představ a její nejdelší pokus dopadl do vzdálenosti 7,31m.Tento
výkon stačil na 3.místo
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Martina nemohla startovat ve své oblíbené disciplíně ve vrhu koulí, kde na Mistrovství světa v roce
2019, právě na stadionu v Dubaji získala bronzovou medaili. Na letošní Grand Prix pro její kategorii
pořadatel nevypsal vrh koulí. Přesto si Martina bronzovou medaili odvezla z Dubaje i letos a to v disku
ve sloučené kategorii F11/38/44, když její nejdelší pokus měřil 28,01m.

Foto archiv: Martiny Šimonové

Kompletní výsledky z Grand Prix naleznete na http://team-thomas.org/
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Po skončení Grand Prix se měl konat jako v předchozích letech další závod v Sharjahu, ale kvůli
koronaviru byl zrušen. Anička, využila možnosti v emirátech zůstat déle a připravovat se v lepších
podmínkách než panují v ČR.

Na fotkách Anna Luxová při tréninku (zdroj fb. Anna Luxová, Klára Jelínková)

Informace k letním paralympijským hrám Tokio 2020
Ohledně situace Covid-19
Přílet a odlet pro účastníky LPH se bude řídit pravidlem 5 a 2 – Mezinárodní paralympijský výbor se
rozhodl jít ve stopách mezinárodního olympijského výboru a zavedl pravidlo 5 a 2.
Každý účastník LPH se dostaví do vesnice 5 dní před disciplínou a opustí dějiště her maximálně 2
dny po skončení poslední disciplíny
Dřívější přílet do Tokia by znamenal, že sportovec dostane statut turisty a musel by do povinné
karantény na 14 dní.
Očkování – Nebude povinné. I přesto se pro účastníky LPH pokusí ČPV vyjednat u MZČR výjimku,
aby byli do zahájení her v případě zájmu naočkovaní. Vzhledem k neustále se měnící situaci ohledně
pandemie koronaviru si organizační výbor vyhrazuje právo na změny ve všech opatřeních a
pravidlech.
Petr
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