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Od pátku do neděle 20. - 22. 9. 2019 se konalo Mistrovství české republiky žactva v Kolíně,
na kterém nechyběli ani naši nominovaní závodníci. Celkem se na MČR představilo 9 atletek a
4 atleti z plzeňského Petřína. Pojďme si předstvit jednotlivé výsledky našich závodníků:

Natálie Sajtlová běžela v rozběhu 60m výkonem 8,27s a ten jí stačil na pouhé 7. místo v
rozběhu.

Ivan holeček běžel 300m v čase 38,92s a vybojoval tak ve svém rozběhu 4. pozici. Kateřina
Lafatová se na stejně dlouhé trati umístila v rozběhu 5. v čase 44,71s.

Na 200m př. vybojovala Kateřina Lafatová ve svém rozběhu 4. příčku a časem 31,08s si
vytvořila
nový osobní rekord
(PB).

V krátké štafetě 4x60m naši žáci ve složení Gross, Baxa, Kinkor, Holeček vyhráli rozběh a s
časem 28,95s se celkově umístili na 12. příčce. Žákyně Husáková, Dobešová, Lafatová,
Sajtlová doběhli na trati 4x60m v rozběhu 3. a čas 31,49s jim zajistil celkovou 19. pozici.

V delší štafetě 4x300m naši žáci ve stejném složení jako v předchozí štafetě se umístili 18.
časem 2:44,82 min. Štafeta žákyň Lafatová, Prokopová, Hezinová, Procházková si v rozběhu
doběhly pro 5. místo a čas 3:01,25 min. jim zajistil 27. umístění.

Eliška Dobešová v hodu 0,75kg diskem si vytvořila osobní rekord (PB) ve vzdálenosti 30,67
m
a
zajistila si postup do
finále soutěže
z 5. místa v kvalifikaci. Ve finále již bohužel nepředvedla tak solidní výkon a skončila na 12.
místě.
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V hodu 600g oštěpem se představili rovnou 2 naši borci. Ivan Holeček hodil 40,36m a skončil
ve své kvalifikaci 9. Naopak kolega
Kryštof Baxa poslal v druhé
kvalifikaci oštěp do vzdálenosti
47,93m
a vysloužil si tak
novým osobním rekordem
(PB)
postup do finále
. Ve finále byl hod již o něco kratší a tak se celkově umístil na 11. místě.

Julie Ženíšková se ve vrhu 3kg koulí probojovala do finále vrhem dlouhým 10,99m. Delší
pokus však poté nepředvedla a brala tak 12. příčku.

Ve skoku dalekém se v petřínských barvách představila Natálie Sajtlová, která skokem 4,69m
skončila v kvalifikaci na 13. místě.

Z kvalifikace žákyň se Anna Šobrová výkonem vysokým 1,58m probojovala do finálového
závodu
. Ve
finále se dokázala o centimetr zlepšit a vybojovala tak naše nejlepší umístění z MČR 2019 =
7. místo
.

Gratulujeme celé výpravě pod vedením trenérky Mgr. Karolíny Prokopové za probojování se do
Takto velice prestižní soutěže České republiky a zvláště pak Těm, kteří se probojovali do
jednotlivých finálových kol soutěží!

výsledky MČR: https://online.atletika.cz/vysledky/36447/0/2
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