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Koncem června proběhly celkem 3 závody družstev v Plzeňském a Karlovarském kraji a takové
jsou jejich výsledky:

1) Jako první proběhlo 2. kolo KMD mladšího žactva sk. B, které se 23. 6. konalo v Nýřanech.
Petřínské družstvo mladších žáků zde zvítězilo s počtem 82,5b a mladší žákyně s celkovým
počtem 84,5b skončily na bramborové
čtvrté pozici
. Kromě velice dobrých konečných výsledků jsme rádi za spoustu osobních rekordů, které se
objevily ve výsledkové listině u jmen našich sportovců po skončení závodu - vypadá to tedy, že
se petřínské děti rozvíjí tím správným směrem. Nejlépe bodujícími kola jsou za mladší žáky:
Adam Novák, Leonard Mastný, Tomáš Varga a Tomáš Kraus a za mladší žákyně: Anna
Cvalínová, Adéla Matoušková a Eliška Krampolová.

2) Druhé v červnu proběhlo 1. kolo KMD staršího žactva a to konkrétně 25. 6. v Klatovech, kde
se naše žákyně umístili druhé s počtem skvělých 129b a žáci zde obsadili o stupeň nižší
výborné
3. místo za
vybojovaných 83b. Stejně jako u mladšího žactva byly pár sportovci pokořeny jejich osobní
rekordy a většina z našeho staršího žactva se blýskla nejlepším výkonem letošní sezony.
Nejvíce bodů týmům mezi holkami vybojovaly: Kateřina Čermáková, Eliška Dobešová a Nela
Procházková a u kluků: Tomáš Zeman, Jakub Daněk a Marek Ruttner.

3) Posledním naším červnovým závodem bylo včerejší 1. kolo OMD juniorů a dorostu, které
proběhlo 27. 6. v Karlových Varech. V Tomto závodě s velkou konkurencí družstvo dorostenek
bralo za úžasných 122b
stříbrnou pozici
a družstvo
dorostenců
4. místo
za získaný součet 43b. Nejlépe svému týmu přispěly Tyto závodnice: Nikola Vimmerová, Anna
Rychlíková a Julie Ženíšková a Tito závodníci: Kryštof Baxa, Kryštof Neděla a Daniel Hrabák.

Všem týmům gratulujeme ke skvělým výsledkům a tedy skvělému začátku v soutěžích družstev!
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1) https://online.atletika.cz/vysledky/44664/0/2

2) https://online.atletika.cz/vysledky/44666/0/2

3) https://online.atletika.cz/vysledky/44584/0/2
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