V Brně jsme vybojovali stříbro!

Letošní extraliga odstartovala v Brně na Palačáku díky koronavirovému zpoždění z května až v neděl
4.7., ale hned úvodem musím říci, že jsme s konečným výsledkem v podobě druhé příčky jsme
nadmíru spokojeni.
Díky vrcholným akcím, které navazují na toto 1. kolo (ME22, MEJ, OH Tokio), byly sestavy družstev
prořídlé a chyběla řada reprezentantů a výrazně bodujících závodníků. Opakované změny v sestavě až
do posledních dní se nevyhnuly ani nám. Chyběly TOP bodující atletky, které jsou již v přípravě na
vrcholné akce a které se tak z 1. kola omluvily. Ale tak to měly v mnoha případech i jiné družstva.
Skvěle zaskočily Slovenky Síma Takácsová a letos neuvěřitelně lítající Viktória Forster a z 1. ligy
pomohla výborně i Eliška Kutrová, která mimo běhání v klubu zvládá na výbornou i ekonomickou
činnost a trénování dětí. Před soutěží jsem tak očekával, že by jsme mohli skončit čtvrtí. Za favorita
kola jsem pokládal Plzeň. Po přihláškách se to i potvrdilo, ale dle hrubého propočtu jsme mohli
bojovat s Kladnem o bronz.
Jak už to ale bývá, o výsledku se ale rozhoduje na sportovišti a tam i přes problémy a nepříjemnosti
jsme si vedli od začátku ještě lépe a drželi dokonce příčku vyšší – stříbrnou. Tou nepříjemností byla
zejména svalové zranění na dálce u Terky Hromadníkové, která zabodovala, ale zraněný hamstring už
ji nedovoloval zasáhnout do trojskoku a do štafety. Doufám, že bude brzy v pořádku. Dále jsme mojí
administrativní chybou přišly o nějaké body ve výšce u Lucky Sedláčkové, kterou jsem musel dát v
soutěži na poslední chvíli mimo body. Tímto se jí omlouvám, ve 2. kole to bude již v pořádku. Jak je u
nás zvykem, tak i atletkám, které jsou „MS“ počítáme body za pořadí, jako by je získaly.
Na stadiónu jsem viděl opět velkou bojovnost, tak jak u nás bývá zvykem. K tomu doufám dopomohlo
i domácí prostředí a také parádní počasí, které v Brně naopak většinou není (mohli by jsme jako
pořadatelé Memoriálu Josefa Sečkáře povídat). Suma sumárum, stříbrná příčka nám zůstala až do
konce. Plzeň byla daleko vepředu, ale nechali jsme za sebou USK a Kladno. Vítkovice, Dukla a
Olymp Praha už ztratily výrazně.
Co náš čeká dále
Na konci srpna, konkrétně 22.8. se na pražské Julisce uskuteční 2. kolo soutěže. Co máme očekávat?
Určitě výrazně silnější pražské kluby, zejména USK, ale také domácí Duklu. Nezapomínejme na
Kladno. Plzeň na tom bude podobně. Je však černým koněm letošního ročníku, a pokud za sebou udrží
USK, budou sahat ve finále po titulu Mistra ČR. Jak to bude s námi? Pevně věřím, že i my posílíme a
vybojujeme v Praze pódium a před finále v Břeclavi, které se uskuteční 5.9. budeme mít super výchozí
pozici, aby to zase cinklo. O logistice a sestavě Vás budu včas informovat. Soupiska se určitě na 2.
kolo promění a na finále pak bude pravděpodobně úplně nová. K tomu, aby se to zase povedlo, je
nutné, abychom byli všichni hlavně zdraví a plní elánu do závodění. Co se týče podpory zdraví a
regenerace, tak patří i velký dík Lucce Filipové, která se o Vás masérsky během 1. kola starala a bude
i nadále. Děkuji také za pomoc Svaťovi Tonovi a všem dalším, co přidali ruku k dílu, ať už jako trenéři
nebo při pomoci organizace závodu.
Ještě jednou děkuji a gratuluji všem k předvedeným individuálním výkonům, týmovému výkonu a
také osobákům.
Vzhůru Brno!

Celkové pořadí po 1. kole

1.

AK Škoda Plzeň

Ženy

242,00

2.

AK Olymp Brno, spolek

Ženy

191,00

3.

Univerzitní sportovní klub Praha

Ženy

183,00

4.

A.C. Tepo Kladno

Ženy

169,00

5.

SSK Vítkovice, z.s.

Ženy

111,00

6.

TJ Dukla Praha

Ženy

103,00

7.

PSK Olymp Praha, z.s.

Ženy

70,00

Podrobné výsledky zde: https://online.atletika.cz/vysledky/46916/0/2
Body závodnic v 1. kole:
01. Zimovjanová Tereza
02. Takácsová Simona
03. Vargová Leona
04. Novotná Tereza
05. Ďurdiaková Tereza
06. Forster Viktória
07. Štoudková Pavla
08. Zabloudilová Andrea
09. Hluší Natálie
10. Krejčiříková Klára
11. Klímová Barbora
12. Dlabajová Kateteřina
13. Nováková Lada
14. Šímová Veronika
15. Mocharová Iveta
16. Kutrová Eliška
17. Nedvědová Veronika
18. Chlupová Kateřina
19. Slavíková Markéta

19 b
17,25 b
13 b
12 b
11 b
11 b
10,25 b
9,25 b
9b
9b
9b
8,5 b
8b
7,25 b
7b
6,25 b
6b
5b
4b

20. Dvořáková Veronika
21 Hromadníková Tereza
22. Krajčová Eliška
23. Kurachová Marta
24. Sedláčková Lucie
Nestartovaly:
Zapletalová Emma
Gajanová Gabriela
Ragasová Alžbeta
Čuda Koudelová Lucie
důvody
Sádlová Adéla
Sklenská Edita
Koláčková Adéla
Filipiová Eva
důvody

4,25
3b
2b
0b
7 b (MB)

OH
ME22
MEJ
rodinné
ME22
ME22
vrchy
rodinné

Bodné v roce 2021:
1.-2. kolo Brno + Praha:
1.-5. místo = 600,- Kč/bod
6.-15. místo = 500,- Kč/bod
16. místo a výše = 400,- Kč/bod
Finále Břeclav:
1 bod = 600,- Kč
V Brně dne 6.7.2021

Tomáš Klíma
vedoucí družstva

