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ZPRAVODAJ č. 9 Semifinále MMaS družstev mladšího žactva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTUP VYBOJOVÁN!!! 
Ve neděli 18.9.2022 jsme odjely do Břeclavi na semifinále Mistrovství Moravy a Slezska družstev 
mladšího žactva. Značně oslabený tým nemocemi a zraněním bojoval a zaslouženě postoupil do finále.  
Všem 11 závodnicím moc děkuji za nádherné výkony, bojovnost a i to, že už z nich vyrostly zodpovědné 
závodnice. V těchto chladných dnech je už opravdu potřeba mít sebou více oblečení, ať se po celý 
závodní den cítí komfortně. 
Jak tomu bylo i v Hodoníně, tak nám i nyní počasí přálo. I když bylo značně chladno.  
Maximální bodový zisk 33b připsala Anička Cerovská za vítězství v dálce, výšce (PB 144 cm) a jejím 
prvním startu na 300m (43,18 s). Celkem 27b připsala Maruška Součková (kriket 1. místo 60,99 m PB; 
oštěp 2. místo 30,78 m; koule 4. místo 9,88 m PB). Na pomyslné stupínky se dostala také Sára 
Procházková (300m 3.místo; 60m př. 3.místo; 150m 5.místo) a Kája Schelle (60m 2.místo 8,40 s; 150m 
3.místo 20,57 s PB; koule 7.místo). I takto na závěr sezóny si holky tvoří nové osobní rekordy. Mája, 
Míša, Ema i Eliška si odvezly nové PB ze svých disciplín. Super! 
Například na 800m jsme neměly nikoho a Zlín na této disciplíně získal 35 bodů za vítězství v čase 2:37 a 
další holky do 4.místa. My jsme však body získaly jinde  
 
Již nyní se těším na finále, které se uskuteční v neděli 2.10. v Třinci (místo původní Kopřivnice). Prosím 
všechny, aby s tímto termínem počítaly. Udržujte se zdravé, nezraněné a doladíme formu na tréninku, 
abychom z Třince odjížděly s medailí. Reálně na to v plné sestavě máme! 
 
Děkujeme Máji, Adélce C., Aničce, Elišce, Emči K., Michell, Káji, Kačce, Sáře, Marušce a Adi P. za vzornou 
reprezentaci oddílu! 
 
Trenérky Eliška Kutrová, Gabriela Kolegarová, Jitka Konečná a na dálku Alena Nezdařilová, Agáta Teplá 
 
Kompletní výsledky najdete zde: https://online.atletika.cz/vysledky/65302 

Fotografie na: 
https://akolympbrno.rajce.idnes.cz/Semifinale_MMaS_druzstev_ml._zactva_Breclav_18.9.2022 
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