
 

 
 

Zpravodaj č. 3 

 

ČERVNOVÉ ATLETICKÉ MLÁDEŽNICKÉ SOUTĚŽE 

       V červnu proběhly tři republikové atletické soutěže, na kterých měl náš kraj a oddíly našeho kraje 

zastoupení. 14. – 15. 6. 2019 se konalo v Praze  MČR do 22 let. Ze sedmi atletů si  finálové umístění 

vybojovala Anna Korbová, Triatlet KV, která obsadila celkové 4. místo na 400m a David Richter, SKP 

Union Cheb,  který doběhl ve finále na 8. místě  na stejné trati. 

      V neděli 23. 6. odjížděla výprava dvaceti atletů na  pětidenní ODM v Liberci, poměřit si své síly 

v republikové konkurenci.  Přestože většina závodníků si vylepšila své maximum, nestačilo to na žádné 

medailové umístění. Těsně za stupni vítězů na 4. místě zůstala s krásným osobním rekordem v kouli 

Tereza  Herbánszká,   5. místo obsadila na 100m př. Štěpánka Dušková a 6. místo si odvezla Eliška 

Kučerová v závodu na 800m. Do finále se také probojoval David Kurfúrst v běhu na 60m – 8. místo.  

      Plynule na ODM navázalo MČR dorostu a juniorů v Olomouci, tentokrát v novém kabátu. Poprvé 

bylo mistrovství třídenní, s nově zařazenými semifinálovými běhy na 100m, 200m , 100m př.  a 

kvalifikacemi v dálce a oštěpu v dorosteneckých kategoriích.  Ve dnech 28. – 30. 6. se na ploše 

vystřídalo z KK 15 atletů.  Zde si pro stříbrnou medaili  v závodu na 400m juniorek doběhla s kvalitním 

osobním rekordem Tereza Sekerová, AK Sokolov. Finálový závod na 400m juniorek patřil z pohledu 

našeho kraje k nejúspěšnějším, na startu se sešly tři závodnice z KK. Nepopulární 4. místo zůstalo na 

Annu Korbovou, Triatlet KV a 6. místo si odnesla Klateřina Machalcová, AC Start KV. V závodu na 400m 

dorostenek obsadila celkové 7. místo Barbora Navrátilová, stejné umístění si vybojoval junior Borek 

Požár na 5km ,osmá skončila Eliška Markofová ve skoku dalekém juniorek, všichni z Triatletu KV. 

      Poděkování za předvedené výkony patří všem atletům jejich trenérům! 

 

Eva Zekuciová 

VT SCM KK 

 

 
    

     

 


