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ZPRAVODAJ č. 8 Mistrovství JMK družstev mladšího žactva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITUL OBHÁJEN!!! 
Hodonín ve čtvrtek 8.9.2022 pořádal Mistrovství JMK družstev mladšího žactva, kam jsme se probojovaly 
ze třech základních kol ve skupině A. Na závody jsme odjížděly s medailovými ambicemi ve 14 děvčatech. 
Chvílemi nás počasí strašilo přicházejícím deštěm. Nakonec se naštěstí žádný velký déšť nekonal a tak 
mohly padat regulérní výkony na suché dráze. 
Od začátku jsme udržovaly druhé místo, kousíček od vedoucí Moravské Slavie. Po skvělé patnáctistovce 
a překrásném souboji holek na 150m jsme se vyšvihly do čela. Při závěrečných štafetách a oštěpu, který 
měl kvůli množství závodníků v kriketu a oštěpu zpoždění, holky bojovaly a udržely krásný náskok 
25 bodů. Holky svými parádními výkony vybojovaly obhajobu loňského titulu Mistra JMK se ziskem 154 
bodů před druhou Moravskou Slavií (129 bodů) a třetí byly děvčata AHA Vyškov (101 bodů). Zároveň si 
tímto výsledkem zajistila postup do semifinále Mistrovství Moravy a Slezska, které se uskuteční v neděli 
18.9. v Břeclavi. 
 
Nejvíce bodů (31) posbírala Anička Cerovská (150m 1. místo 19,90 s; výška 1. místo 140 cm; dálka 
2. místo 493 cm) a Maruška Součková (28) (oštěp 1. místo 32,06 m PB; kriket 1. místo 57,18 m; koule 
5. místo 9,78 m PB). Koule byla pro tým bodově velice přínosná, kdy jsme měli hned 3 závodnice 
ve finálové osmičce. Krásný osobák si zde vrhla Kája Schelle, která za výkon 9,84 m brala 4. místo. Ten 
den si na 60m vylepšila PB na 8,35 s a ve finále brala 2. místo, přidala také 3. místo ze 150m za čas 
20,68 s. Dvě 2. místa brala Sára Procházková na 60m př. (9,95 s) a 300m. Na překážkách bohužel vál 
příliš silný vítr do zad. Tentokrát jsme nepodcenily ani střední tratě, kdy si z dálky odskočila pro vítězství 
na 800m Natálka Wilksová. Na nejdelší trati 1500m se předvedla jak stálice Nikča Procházková ( 4. místo 
6:15,86), tak benjaminek Kačka Schneiderová (2011). Krásně závod se špičkou rozběhla v rovnoměrném 
tempu a na závěr měla síly do finiše, aby vybojovala 3. místo v čase 6:13,53. A na závěr celé soutěže 
přidala ještě 4. místo v oštěpu Mája Březíková, která se postupně každým hodem zlepšuje a její nový PB 
má hodnotu 23,48 m. 
 
Děkujeme Máji, Emči B., Adélce C., Aničce, Emči K., Nikči, Michell, Káji, Kačce, Sáře, Marušce, Natálce, 
Vendy a Adi P. za vzornou reprezentaci oddílu! 
 
Trenérky Eliška Kutrová, Gabriela Kolegarová a na dálku Jitka Konečná, Alena Nezdařilová, Agáta Teplá 
 
Kompletní výsledky najdete zde: https://online.atletika.cz/vysledky/65201 

Fotografie na: https://akolympbrno.rajce.idnes.cz/Mistrovstvi_JMK_druzstev_mladsiho_zactva/ 
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