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ZPRAVODAJ č. 10 MMaS družstev mladšího žactva 

 

Ve neděli 2.10.2022 proběhlo v Kopřivnice Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladšího žactva. Jedná 
se nejvyšší úroveň, kam se může družstvo mladšího žactva probojovat. Utkalo se zde 10 nejlepších 
družstev z Moravy a Slezska. Krásné, slunečné počasí přálo závěru dlouhé atletické sezóny. I na těchto 
závodech padlo mnoho nových osobních rekordů. Vzhledem k pravidlům zde mohly soutěžit pouze 
ročníky 2009-2010. Nemohly nám tak pomoci Adélka s Kačkou (2011), které jsou součástí týmu. 
Všechna děvčata bojovala ze všech sil, které ke konci sezóny mají. Průběžné výsledky bohužel 
na stadionu nebyly a tak jsme netrpělivě čekaly, jak to dopadne. V plné sestavě mělo družstvo reálnou 
šanci na medaili. Avšak jsme měly dvě omluvenky od Elišky a Natky, které by takový 20+ bodů družstvu 
připsaly. Nakonec z toho bylo vynikající 4. místo (78,50 b) za vítězným Zlínem (118b) následovaný 
Olomoucí (109 b) a Vítkovicemi (101 b)! V takovémto počtu parádní výsledek. 
Skoro všechny holky si odvezly osobní rekordy. Sestry Přikrylovy se v zájmu družstva postavily poprvé 
v životě na start nejdelší běžecké trati (1500m). Ada to statečně rozběhla (6:08;26) a Vendy se také 
nedala (6:24;73). V silné konkurenci sice body nepřipsaly, ale zjistili, že i na delší tratě jsou a s bojovností 
lze pokořit i tuto trať. Na 800m jsme měly Emču Burgerovou, která se zlepšila o 8 vteřin (3:11;25)! 
V kouli Maruška (10,25 m), Kája (10,03 m) a Ema K. (9,05 m) zaznamenaly nové PB. Kája vyhrála 60 m 
těsně za osobákem. Ve všech třech disciplínách nové maximum zaznamenala Anička Cerovská, která 
posbírala plný bodový zisk (dálka 524 cm, výška 151 cm, 150m 19,68 s). Dva osobáky má také Mája 
(kriket 38,59 m, oštěp 25,01 m). Novou posilou týmu byla Hanička Horčicová, která se představila 
na sprintech. Michelle doběhla s úsměvem a holky Procházkovy byly také kousek od PB. Sezóna byla 
dlouhá a tak, i když se někomu nedařilo v neděli, tak zase v průběhu sezóny pomohl družstvu dostat se 
až sem do finále. O tom soutěž družstev je. 
 
Holky, byly jste skvělé!!! VŠECHNY! Těšíme se s Vámi na další sezónu. Vydržte, úspěchy se na základě 
tréninkové píle dostaví   
 
Trenérky Eliška Kutrová, Gabriela Kolegarová, Jitka Konečná a na dálku Alena Nezdařilová, Agáta Teplá 
 
Kompletní výsledky najdete zde: https://online.atletika.cz/vysledky/65715  
Fotografie na: 
https://akolympbrno.rajce.idnes.cz/MMaS_druzstev_mladsiho_zactva_2.10.2022_Koprivnice/ 


