II. KOLO DRUŽSTEV MLADŠÍHO ŽACTVA

Ve čtvrtek 13.6. se v Brně na stadionu Moravské Slavie uskutečnilo II. kolo družstev
mladšího žactva. Dívky měly postup do krajského finále již téměř jistý, u kluků by to musel
být malý zázrak, vzhledem k tomu, že v prvním kole nastoupili pouze dva a nezískali tak
žádný hlavní bod.
Mladší žákyně – skončily o pouhých 5,5 bodů druhé za JAC Brno, nicméně nás těší, že
všechno jsou to naše holky a nemusíme si nikde nikoho půjčovat. Jednoznačné absolutorium
zaslouží Sandra Vetešková, která doslova šokovala skokem 496 cm, který jí samozřejmě
vynesl vítězství, další první místo přidala na překážkách, v novém osobním rekordu 148 cm
obsadila ještě 2. místo ve výšce a celkem tak pro družstvo nasbírala 31 bodů. Nicméně celé
holčičí družstvo zaslouží velkou pochvalu, a to nejen za výkony, ale i za přístup, chování,
povzbuzování. Takže 26.9. se vydáme do Blanska určitě už i s uzdravenou Juli Jadrnou,
která přišla o berlích holky povzbudit a budeme bojovat o postup na finále Moravy a Slezska.
Mladší žáci – jak jsem psala v úvodu – školy v přírodě a výlety nás bohužel postihly, a tak na
I. kole startovali pouze Jirka Sedláček a Matěj Skřivánek, čímž by bodově dosáhli na 3. místo,
ale bohužel družstvo tvoří minimálně 3 závodníci, a tak jsme za jejich statečný boj nezískali
žádný hlavní bod. I ve druhém kole kluci dokázali, že patří v této soutěži mezi špičku. Jirka
Sedláček dominoval stejně jako Sandra v dálce, kde zvítězil v novém osobním rekordu 489
cm, „povinné vítězství“ zapsal také ve výšce, kde po zdolaných 140 cm již neměl soupeře a
dál nepokračoval a třetím místem dovršil součet 30 bodů pro družstvo. Matěj Skřivánek se
před LODM také dostává do formy, když si zaběhl osobáček na 60 m /8,16s/, v kouli zvítězil
za 10,09 m a v dálce s nedošlapem 455 cm…, celkem tedy 27 bodů. Dík patří klukům
v kriketu – 1., 2., 3. a 4. místo a také naším benjamínkům Matějovi Růžičkovi a Danu
Kolářovi, kteří se rozhodně neztratili. Ve 2. Kole skončili kluci na druhé příčce za BYAC A.
Tímto má mladší žactvo do prázdnin odzávoděno, další závody budou všichni určitě
absolvovat ve středu 28.8.2019 na MEMORIÁLU JOSEFA SEČKÁŘE /www.vzhurubrnomjs.cz/. Další závody pak budou následovat – EKAG, mistrovství Moravy a Slezska
jednotlivců…
Jednotlivé výsledky zde: https://online.atletika.cz/vysledky/40211/0/2

Děkujeme a gratulujeme – Alena a Sára Nezdařilovy a Jitka Konečná

