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MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA VE VÍCEBOJÍCH – OSTRAVA 
 

 V sobotu 21.1. se do Ostravy vydala devítka atletek Olympu, aby sedm z nich zabojovalo  
 v halovém pětiboji a dvě žákyně ve vloženém závodu na 300 m. 
 Nejprve se na start postavily starší žákyně, kde startovní pole čítalo 68 dívek!  

V dlouho trvající soutěži se v rámci Moravy a Slezska nejlépe umístila Karolína Kuchyňková, 
která obsadila 7. místo součtem 2966 bodů. 

 Další umístění žákyň: 20. místo Natálie Rosová 2472 bodů 
     21. místo Eliška Findejsová 2447 bodů 
     28. místo Sára Procházková 2257 bodů 
 
 Po žákyních se na ploše představily dorostenky, kde jsme měli dvojí zastoupení v podobě 
 Luisy Klementové a Lucie Daněčkové. První jmenovaná má účast na HMČR ve vícebojích již 
 zaručenou bodovým součtem z letního 7-boje a po vrhu koulí soutěž kvůli menšímu 
 svalovému zranění ukončila. Lucie Daněčková obsadila součtem 2877 bodů celkové 8. místo. 
 
 Na závěr se v kategorii juniorek představila Viktorie Křížová, která po měsíčním tréninkovém 
 manku chtěla zabojovat o limit na HMČR  ve vícebojích. Viki se pětkrát postavila na start a  
 bylo z toho pět osobních rekordů, díky kterým posbírala 3400 bodů a obsadila 1. místo! 
 Její výkony: 60m př. – 9,33 / skok do výšky – 160cm / vrh koulí – 9,56m / skok do dálky –  
 521cm / 800m – 2:29,09 
 
 V rámci MMaS proběhl také vložený závod žactva na 300m, ve kterém se představily dvě 
 závodnice: Aneta Kašparová si o více jak vteřinu zlepšila halový osobní rekord na 43,75, čímž 
 obsadila 2. místo a výrazně tak posílila šance na účast na HMČR žactva. 
 Marie Součková si v osobním rekordu 46,65 doběhla pro 7. místo. 
 
 Všem moc i za přítomné trenéry Gábinu Kolegarovou a Lukáše Klímu gratuluji. 
          
         Alena Nezdařilová 
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