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TERMÍNOVÁ LISTINA 2021
1.-5.
6.
14.-19.
19.
20. ne

Červen
Mistrovství Evropy 2020
Bydhošť (POL)
nominovaní
Konec období pro sportovce k dosažení výkonů pro výpočet podle HPA pro Tokio
6th Intern. Para Athletics Meeting Marrakesh Maroko (MAR)
repre kádry zrušeno
Mítink Freital
Freital (GER)
repre kádry
MČR Spastic Handicap 2021(změna termínu) Bílina
TJ/SK

8.-11
???

Červenec
Czech open
Atletické soustředění

Olomouc
Nymburk/Bílina/Jičín

TJ/SK a repre
výběr repre

8.
???
24.8.-5.9.

Srpen
Velká cena města Pardubic
Atletické soustředění
Paralympic Games

Pardubice
Nymburk/Bílina/Jičín
Tokio (JAP)

TJ/SK
výběr repre
nominovaní

5. ne
19.

Září
Podzimní atletika 2021
Pardubice Bez Bariér open

Bílina
Pardubice

TJ/SK
TJ/SK

2.
5,-15.

Říjen
Národní závody v para atletice
IWAS WORLD Games (změna termínu)

Stříbro
Portugalsko (POR)

TJ/SK
repre výběr

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

Mistrovství Evropy v polském Bydhošti
1.6. - 5.6.2021
Úterý 1.6. 2021 - První závodní den dopolední závod
Jako první se z naších sportovců na ME představila v dopoledním programu Martina Šimonová
v závodě diskařek kategorie F44/64. Počasí moc nepřálo a od rána se přehnalo několik deštivých
přeháněk i když předpověď hlásila, že pršet nemá. Na závod, ale bylo poměrně dobře, protože pršet
přestalo.

V prvním ,,zajišťovacím“ pokusu dopadl disk na solidních 28,07m poté se Martina potýkala
s technikou a několik dlouhých pokusů neustála a z kruhu vypadla nebo trefila ochranou konstrukci.
V posledním pokusu Martina dokázala srovnat techniku a po druhé v kariéře při závodě přehodila
třicetimetrovou hranici a výkonem 30,35m SB obsadila 4. příčku. K překonání osobního rekordu jí
chyběl necelý půlmetr.
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Odpolední program - první medaile a rovnou ZLATÁ
První cenný kov pro Českou republiku v odpoledním programu získala Eva Datinská v soutěži
diskařek F38. Když zlato brala hned prvním pokusem, který měřil 26,78m.
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Druhá zlatá medaile pro Českou republiku
Hned po soutěži diskařek nastoupili do stejného sektoru kuželkáři F32, kde pro českou výpravu získal
ZLATOU medaili František Serbus z ČATHS (SC JÚ Praha), když posunul svůj osobní rekord a
překonal i rekord šampionátu.

Online výsledky a startovní listiny lze nalézt zde:
https://www.paralympic.org/bydgoszcz-2021/results/info-liveresults/ATBY21/eng/zz/ZZS158A_ATBY21AT@@@@@@@ENG.htm
Sledovat přímé přenosy bude možné na:
https://www.paralympic.org/
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