Starší žákyně si vybojovaly účast na Mistrovství Čech
Starší žákyně, po vítězství v posledním kole, stvrdily svou druhou
pozici v krajském přeboru družstev a postoupily na Mistrovství Čech.
V sobotu 16. záři se v Českých Budějovicích utkaly s nejlepšími celky
z Čech. Holky bojovaly o každý bodík pro své družstvo a v deštivém a
chladném počasí rozhodně „nevyměkly“.

Zlatý hattrick Škrabalové
Kristýna Škrabalová vyhrála běhy na 800
i 300 m a k vítězství vytáhla také
závěrečnou štafetu na 4 x 300 m

Další umístění na bedně přidala
Eliška Červená ve skoku do
dálky
Vítězná štafeta na 4 x 300 m ve složení
Lucie Čejková, Kristýna Škrabalová,
Vendula Frantová, Eliška Červená

Kristýna odjela na MČR žactva do Břeclavi s cílem postoupit do finále. S pátým
nejlepším časem na 800 m byly tyto ambice reálné. Krátce před MČR jí však
postihla viróza a její start a forma byly nejisté.
V sobotu 23. září s citelným nachlazením nastoupila
v chladu a dešti k rozběhu na 800 m. V takticky
vedeném závodě si hlídala postupové pozice
a v závěrečném spurtu si vybojovala přímý
postup do nedělního finále druhou příčkou v rozběhu.
„Tak honem obléknout a pořádně zapít…
… horkým čajem.“

Z rozběhů na 800 m postupovala osmým
časem a bylo jasné, že na finále je
potřeba s trenérem zvolit jinou taktiku než v rozběhu.

Kristýna krátce
po doběhu finále

Taktika se podařila a ve finále Kristýna zkusila dlouhý
závěr. 300 m před cílem v boji o bronz soupeřkám utekla
a medailovou pozici udržela až do cíle.

Velká gratulace velké bojovnici

Kristýna Škrabalová (vpravo) s trenérem Josefem Novákem

Starší žákyně 6. místo na Mistrovství Čech

Zleva: Lucie Vyhnálková, Adéla Bartoňová, Eliška Červená, Patricie Milotová, Eliška Drdlová, Eliška Juránová, Vendula Frantová, Kristýna Škrabalová,
Natálie Fadrná, Marika Navrátilová, Lucie Chlupová, Lucie Čejková, Aneta Elčknerová, Veronika Stodolová

Vedoucí družstva: Josef Novák

Nevyměkly !!!

Trenéři: Josef Novák, Petra Knejflová, Milan Bouček,
Miloslav Červ, Dagmar Štulpová, Miroslav Vaculík

ŽÁKYNĚ NA PODZIM
„NEVYMĚKLY“
Mistrovství České republiky žactva
Kristýna Škrabalová bronzová na 800 m
Evropské hry mládeže v Brně
Čtyři cenné kovy pro svitavskou atletiku

Kikča Škrabalová 3. místo
a oddílový rekord na 300 m

Eliška Červená 2. místo skok daleký; 3. místo 150 m
Dan Zoicas 2. místo
Skok vysoký

Radim Janů „osobák“ na 300 m
Venďa Frantová „osobák“ na 300 m

Jéňa Palatka 7. místo na 800 m
Vojta Stodola (č. 1322) „osobák“ na 300 m

