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TERMÍNOVÁ LISTINA 2021
16.-18.
25.
26.

Duben
Italian Open Championships (GP)
Jesolo (ITA)
Konec období pro dosažení minimálních limitů (MES) pro Bydhošť
ČPV potvrdí konečná jména účastníků pro Bydhošť

5.-7.
9.5.
14.-16.
23. ne

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

1.-5.
14.-19.
(MAR)
19.
20.
26. so

Červen
Mistrovství Evropy 2020
Bydhošť (POL)
6th Intern. Para Athletics Meeting Marrakesh
repre kádry
Mítink Freital
Freital (GER)
Nordostdeutsche Meisterschaften
Cottbus (GER)
MČR Spastic Handicap 2021
Bílina

8.-11
???

Červenec
Czech open
Atletické soustředění

1.
???
24.8.-5.9.

Srpen
Konec období pro sportovce k dosažení výkonů pro výpočet podle HPA pro Tokio
Atletické soustředění
Nymburk/Bílina/Jičín
výběr repre
Paralympic Games
Tokio (JAP)
nominovaní

5. ne
19.
29.9.-5. 10

Září
Podzimní atletika 2021
Pardubice Bez Bariér open
IWAS WORLD Games

Paříž (FRA)
Pardubice
Nottwil (SUI)
Bílina

Olomouc
Nymburk/Bílina/Jičín

Bílina
Pardubice
Portugalsko (POR)

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

repre kádry

repre kádry
TJ/SK
repre kádry
TJ/SK
nominovaní
Maroko
repre kádry
repre kádry
TJ/SK
TJ/SK a repre
výběr repre

TJ/SK
TJ/SK
repre výběr

WPA Grand Prix Jesolo (ITA)
16.-18. dubna 2021

Do italského Jesola na Grand Prix se letos vypravilo celkem 7 sportovců ČFSH. První část výpravy ve
složení Eva Datinská, Petr Vrátil, Michal Pallag, Bohumil Šoun, Michal Vimmer a vedoucí výpravy Petr
Valenta odjížděla v pondělí 12.4.ve večerních hodinách. Sraz byl v Praze na Vyšehradě naplánován na
21:30, okolo 22h jsme se všichni naložili a vyrazili. Počasí moc na cestu nepřálo, sněhové přeháňky a
namrzající déšť nás donutily jet většinu cesty „krokem“ a místo plánovaných 9 hodin cesty, jsme dojeli
se tří hodinovým skluzem.
Druhá skupina ve složení Martin Dvořák a Marek Douda dorazila v noci ze 14. na 15.4.
Klasifikace:
15.4. prošli klasifikací Michal Vimmer a Bohumil Šoun.
Po klasifikaci oba sportovci zůstávají do roku 2025 v kategoriích, ve kterých byly zařazeni.
Michal Vimmer je stále kategorie F37 a Bohumil Šoun je F33.
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16.4.2021 – První závodní den

Jako první se na stadionu v dopoledním programu představili Michal a Petr v hodu oštěpem
kategorie F35-F38. Petr přehodil 40m hranici a obsadil druhé místo, Michal zaostal jen 1 metr za svým
osobním rekordem, když se mu oštěp zapíchl ve vzdálenosti 31,62m.
Výsledky:

V odpoledním programu nastoupila Eva do vrhu koulí, její nejdelší pokus měřil 10,69m
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V diskařské soutěži mužů F32-34 nakonec nastoupili jen naši závodníci a lépe se dařilo Markovi, který
porazil Martina.

První závodní den uzavřeli koulaři muži F35-37. Zde jsme měli tři zástupce a nejlépe se dařilo Michalu
Pallagovi, který obsadil bronzovou příčku za výkon 11,29m. Na čtvrtém místě skončil Petr a šestou pozici
obsadil Michal Vimmer, který skončil jen 3cm za osobním rekordem a kdyby se mu podařilo, ustát jeden
z dlouhých pokusů, osobní rekord by překonal.
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17.4.2021 – Druhý závodní den

Druhý závodní den odstartoval Bohouš, ve vrhu koulí kategorie F33, který se pokoušel ještě splnit limit pro
letošní ME, což se mu nakonec nepodařilo a s výkonem 5,49m nebyl spokojen.

V diskařské kleci se představili muži kategorií F35-38. Soutěž ovládli Michalové, první příčku bral Palli a
hned za ním na druhém místě skončil Vimřík.

Druhý den zakončili koulaři F34 Martin a Marek
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18.4.2021 - Třetí závodní den
Závěrečný den začala Eva v hodu diskem. Při větrné loterii a teplotě 5°C předvedla vyrovnanou sérii a
nejdelší pokus dopadl na hranici 26,95m.

Závody zakončili oštěpaři spastici sedící.

Kompletní výsledky: http://www.fidalservizi.it/risultati/2021/Jesolo_2021/Index.htm
Oficiální fotografie pořadatele : https://www.dropbox.com/sh/s2ub04ub8q9f2yk/AADWvrl4OZXD4sBVayZ7CcsAa?dl=0
Videa z přenosů GP Jesolo: https://www.youtube.com/channel/UCi8n36NkW2uCQSFZNiYtuMQ
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Výběr fotek závodníků ČFSH:

Petr
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