2. kolo Extraligy ve Vítkovicích - 4. místo pro naše děvčata a 5. místo celkově

V neděli 1. 7. pokračovalo ve Vítkovicích 2. Kolo letošní Extraligy. Po zaváhání v první kole,
kdy nás oslabily zranění, osobní problémy a záležitosti atletek a bohužel také
nedisciplinovanost některých hostujících závodnic, jsme se chtěli posunout nahoru. Pojďme
se podívat, jak se nám dařilo.
Aby situace nebyla příliš jednoduchá, tak v týdnu jsme přišli o zraněnou Patricii Slošárovou
(kohoutí ostruha na patě) a limitářku ME17 na 400 m př. Kateřinu Dlabajovou (nachlazení) a
výškařku Kláru Krejčiříkovou (svalové problémy). Soupisku jsme doplnili o čtvrtkařku Editu
Sklenskou a výškařku Lucii Sedláčkovou, která na 1. kole v Praze nestartovaly a závodily ve
2. NL. Částečně jsme přeházely vrhy a hody a také přerozdělili běhy a posílili chůzi o
hostující Adélu Johanovou, která „si zašla“ osobní nejlepší výkon. Nutno podotknout, že
holky bojovaly, padaly i výborné výkony. Marcela Pírková dokonce zaběhla na 200 m limit
pro dospělé ME v Berlíně (23,36) a přinesla nám skoro 24 bodů (vítězství na 100 i 200 m).
Výborně si vedla Alena Symerská, která brala hodně bodů na 200, 400 a obou štafetách.
Gábina Gajanová byla druhá na půlce a dále bodovala i na čtvrtce. Na stýplu si perfektně
takticky počínala a osobák opět vylepšila Lucie Filipová na 10:51,54 (2. místo). Verča
Janošíková sváděla pěkný souboj na chodecké pětce, nakonec z toho bylo o pár vteřin 2. místo
Osobák o více než 12 sekund si vylepšila běžkyně Lada Nováková a to na výborných 9:49,31
(4. místo). Vrhačkám včera chyběla trochu větší jiskra a jistota, letošní výkony už podaly
atletky lepší. Ale tak to v družstvech je. Někde se nabere, někde zase ztratí. Byli jsme se
statečně a nakonec skončili ve 2. kole na 4. místě, jen 3,5 bodu za třetím USK, 11 bodů za
stříbrnými Vítkovicemi a 12 bodů za první Duklou. Kdyby holky nebyly oslabeny
v některých klíčových disciplínách, mohli jsme skončit výše, dle malého odstupu na čelo
klidně i úplně nejvýše. Takhle se nám v počtech hlavních bodů již nepodařilo situaci po
prvním kole zvrátit a končíme v letošní Extralize na 5. místě. Škoda, rozhodně jsme na to
měli. Ale je to sport a některé věci holt nejdou ovlivnit.
Finále Extraligy v podobě MČR družstev se odehraje v datu 25. - 26. 8. v Uherském Hradišti.
Tam již postupuje jen prvních 6 družstev celkového pořadí po 2. kolech EL. Do baráže tedy
míří Kladno a Spartak Praha. Do bojů v Uherském Hradišti půjdeme z 5. místa, se
započítanými hlavními body. Pokud chceme mít bronzovou medaili, musíme skončit ve finále
na stříbrné příčce nebo přesněji o dvě příčky porazit Vítkovice nebo Plzeň. Všechno je
možné, musíme do toho jít ale jako tým. Věřím, tedy že se na sklonku prázdnin sejdeme
všechny a ve výborné formě s výkonem na srdce. Děkuji za úvod letošní nejvyšší soutěže
družstev a přeji pěkné prázdniny, dovolenou a těm šťastným úspěch na reprezentačních
vrcholech letošní sezóny.

Výsledky zde: http://online.atletika.cz/vysledky/35436/

Pořadí družstev ve 2. kole:
Klub

body

1.

TJ Dukla Praha

182,00

2.

SSK Vítkovice, z.s.

181,00

3.

Univerzitní sportovní klub Praha

171,50

4.
5.

AK Olymp Brno, spolek
AK Škoda Plzeň

168,00
133,00

6.

PSK Olymp Praha, z.s.

110,00

7.

A. C. TEPO Kladno

88,00

8.

Spartak Praha 4

69,00

Body závodnic ve 2. kole:

Celkové pořadí Extraligy 2018 za 1. a 2. kolo:
Klub

Hl. body

1.

TJ Dukla Praha

15 (7+8)

2.

Univerzitní sportovní klub Praha

14 (8+6)

3.

SSK Vítkovice, z.s.

10 (3+7)

4.

AK Škoda Plzeň

10 (6+4)

5.

AK Olymp Brno, spolek

9 (4+5)

6.

PSK Olymp Praha, z.s.

8 (5+3)

7.

A. C. TEPO Kladno

4 (2+2)

8.

Spartak Praha 4

2 (1+1)

V Brně dne 2. 7. 2018
Tomáš Klíma, vedoucí družstva

