Z 1. kola extraligy v Plzni vezeme bronz!

Letošní extraliga odstartovala 18.5. v Plzni a hned úvodem musím říci, že jsme s konečným
výsledkem v podobě třetí příčky nadmíru spokojeni.
V posledních týdnech před extraligou tým postihly výpadky. Zranila se Bára Klímová (trojskok), dále
vytrvalkyně a stýplerka Eva Filipiová a také těsně před odjezdem oštěpařka a diskařka Iveta
Mocharová. Sestavu jsme tedy doplnili mladou Valerii Janků v trojskoku a Evu Filipiovou zaskočila
výborná maratonkyně Terka Ďurdiaková na 5000 m. Citelně nám však chyběla již od haly zraněná
Alena Symerská na 200, 400 m a ve štafetách. Do Plzně jsme se tedy v pátek po zveřejněných
startovkách vydaly tak trochu s obavami a byli před závodem skromní. Favoritem jasným se zdála být
domácí Škoda Plzeň a také standardně USK Praha. Technická porada v sobotu před závodem, kde
mimo jiného proběhly i škrty však napověděla, že i ostatní družstva mají oslabení a nepřijely v plném
počtu nebo se svými největšími hvězdami. Do závodu jsme tak vstupovali s otevřenou situací a tušili,
že boj o pódium bude těsný.
Počasí dle předpovědi slibovalo po chladném počasí, které panovala celý duben a úvod května obrat.
Ráno to tak ještě nevypadalo, ale před polednem se roztrhaly mraky, vyšlo sluníčko a teploty stouply
na teplotu nad 20 stupňů. To slibovalo dobré podmínky pro sprinty, skoky a vrhy, horší pro delší běhy,
kdy neadaptovaní běžci na teplo trochu trpěli.
Pódiová umístění jednotlivců a osobní rekordy
Skvěle si v předsunutém kole chůze, které se konalo již 13.4. v Olomouci vedly naše chodkyně. Na
trati 10 km ve Smetanových sadech zvítězila Hana Burzalová (50:31), na druhé příčce došla Verča
Jnošíková (53:43). Obě děvčata dohromady na naše konto připsaly skvělých 20 bodů. Již na dráze
v Plzni si famózně vedla Marcela Pírková, která zvítězila v běhu na 100 m v novém osobním rekordu
11,56. Na 200 m své vítězství zopakovala za 23,68 a získala pro naše družstvo 22 bodů. Štafety po
únavě z cestování z reprezentačního startu v Japonsku už kvůli riskování zranění vynechala. Další
vítězství zaznamenala Gábina Gajanová na půlce (2:05,55) a přidala ještě 6. místo na čtvrtce. Na 5000
m získala druhé místo Adéla Koláčková v čase 17:25,86, limit na MEJ bohužel unikl o 4 sekundy. Ve
výšce na třetí příčce skončila Klára Krejčiříková s výkonem 178 cm. V disku Leona Vargová vylepšila
výkon sezóny na 44,47 m a brala taktéž bronzovou příčku. Ivana Koktavá si v oštěpu hodila nový
osobák o délce 48,87 m, se kterým skončila na 5. místě. Čtvrtkařka Věra Holubářová zaběhla jeden
ovál za 55,04, čímž si utvořila nejlepší osobní výkon a skončila s ním na 4. příčce. Tímto časem
zaostala jen o 0,4 sekundy za limitem na MEJ. Zlatý hřeb dne předvedla štafeta na 4x400 m ve složení
Věra Holubářová, Gábina Gajanová, Pavla Štoudková a Katka Dlabajová. Naše kvarteto od druhého
úseku jasně vedlo a své prvenství udrželo těsně i v závěrečné rovince v čase 3:46,63. Tento výsledek a
bodový zisk nás v samotném závěru udržel na bronzové příčce před dotírající Duklou, která se
v závěru mocně dotahovala na pódium.
Poděkování a pokyny pro příští kola
Děkuji moc všem závodnicím a trenérům za přístup k úvodnímu kolu extraligy. Druhé kolo se
odehraje až na konci letních prázdnin – 24.8. na pražské Dukle. Šance na medaili žije, ve druhém kole
by jsme měli být papírově silnější. Ale nesmíme nic podcenit. Budu vás včas o všem informovat a vy
prosím informujte o případných problémech hned mě. Někdo mi startovní číslo vrátil, jiný jej má u
sebe. Přivezte jej prosím příště sebou. Na Duklu pojedeme asi také den předem s ubytováním tradičně
na Paťance. Finále extraligy v podobě MČR družstev se uskuteční o 14 dní později a to v neděli 8.9.
v Hodoníně. Tam postoupí již jen prvních 6 družstev, mezi které jak pevně věřím, budeme patřit.

Gesto zasluhující velikou poklonu
Rád bych se zmínil o velkém gestu, které předcházelo velmi smutné věci. Naše oštěpařka z Opavy
Míša Vedrová, ač původně neměla v Plzni startovat, po vypadnutí zraněné Ivety Mocharové na
extraligu odjela a vybojovala pro nás v disku a oštěpu 2 cenné body. Po disciplíně odcestovala kvůli
nadcházející maturitě ihned domů. Dnes ráno mě od ní zasáhla zpráva, že její tatínek a dlouholetý
úspěšný trenér Sokolu Opava Jozef Vedra zemřel v nemocnici, kde byl poslední dva týdny
hospitalizován. Nikdo z nás netušil, že je jeho zdravotní stav tak vážný, sám jsem s ním po telefonu
minulý týden mluvil. K tomuto gestu nemám slov a musím hluboce smeknout. Nikdy by mě
nenapadlo, že loňské úspěšné ECCCJ v Castellonu, kde jsme si to všichni moc užili, bude naší
poslední společnou akcí… Upřímnou soustrast za celý náš klub rodině a Sokolu Opava. Pepo, budeš
nám chybět. Ať se ti tam nahoře i s druhým brněnským Pepou dobře koučuje a držte nám všem palce.
Tentokráte… Vzhůru Morava a Slezsko!

Celkové pořadí po 1. kole
1.

AK ŠKODA Plzeň

Ženy

198,00

2.

Univerzitní sportovní klub Praha

Ženy

181,00

3.

AK Olymp Brno, spolek

Ženy

164,00

4.

TJ Dukla Praha

Ženy

157,00

5.

SSK Vítkovice, z.s.

Ženy

143,00

6.

A. C. TEPO Kladno

Ženy

121,00

7.

PSK Olymp Praha, z.s.

Ženy

112,00

8.

Atletický klub Olomouc z.s.

Ženy

20,00

Jednotlivé výsledky zde: https://online.atletika.cz/vysledky/36409/0/2

Body závodnic v 1. kole:
01. Pírková Marcela

22 b

02. Gajanová Gabriela

18,75 b

03. Holubářová Věra

13,75 b

04. Burzalová Hana

11 b

05. Štoudková Pavla

9,75 b

06. Koláčková Adéla

9b

07. Janošíková Veronika

9b

08. Vargová Leona

8b

09. Krejčiříková Klára

8b

10. Šilhanová Rebeka

8b

11. Ďurdiaková Tereza

7b

12. Filipová Lucie

7b

13. Dlabajová Kateřina

6,75 b

14. Koktavá Ivana

6b

15. Kalousová Eliška

5b

16. Chlupová Kateřina

5b

17. Slavíková Markéta

4b

18. Zahradníčková Eliška

2b

19. Zabloudilová Andrea

2b

20. Vedrová Michaela

2b

21. Burianová Lenka

0b

22. JankůValerie

0b

23. Nedvědová Veronika

0b

Nestartovaly
Mocharová Iveta

DNS (zranění)

Horváthová Michaela

MS AŠSK Split

Filipiová Eva

zranění

V Brně dne 19.5.2019

Tomáš Klíma
vedoucí družstva

