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Mladí atleti z Větřní na úrovni
Čtyři mušketýrky páté v družstvech
Atletický oddíl JIP Větrní má
jako jediný v okrese v soutěži
družstva a i výsledky nejsou na
velikost oddílu nezanedbatelné.

Lepšího umístění dosáhly starší žákteré skončily v kraji na pěk
né m 5. místě přesto , že byly v soutěži
jen čtyři závodnice z šestnácti možkyně ,

V prvním kole soutěže mladších žákyň skončila děvčata na čtvrtém postupovém místě, ve druhém kole se
družstvo nesešlo v plném počtu . Celkově bylo po dvou kolech až na
sedmém místě a finálová účast byla
pryč.

Výsledky v jednotlivých kolech: 1. ko·
Jo: Koule - 1. Fialová 7,38 m, 9. Nahodilová 5,69 m. 60 m - 4. Martinovská 9,0 sec., 9. Čámá 9,4 sec. 150 m 4. Martinovská 23,1 sec., 6. Havlíčko
vá 23,3 sec. Dálka - 6. Martinovská
408 cm. Míček - 3. Koptová 37,02 m,
5. Čámá 35,66 m. 2. kolo: Koule - 3.
Fialová 7.35 m. Míček - 10. Nahodilová 31 ,42 m. 150 m - 4. Havlíčková
23,3 sec. 60 m - 7. Havlíčková 9,4
sec. Dálka - 9. Havlíčková 344 cm.
Lepších výsledkťl se dočkáme až se
začnou prosazovat atleti ze dvou sportovních tříd ZS Větřní se zaměřením
na atletiku. To znamená, že po čty
řech letech bude ve Větřní asi 50 specialistťl na atletiku.

Petra Martanová (vlevo) a Katefina
Bláhová
ných. Nejvíce bodťl získala Petra Martanová, závodnice která ve svých 14
letech je nejlepší starší žákyní kraje.
V posledním kole vyhrála tři disciplíny a získala maximální počet 33 bodťl.
Svťlj standard předvádí Kateřina Bláhová a Štěpánka Válková.

Výsledky: 1. ko lo: Martanová, vyhrá la
kouli a druhá byla v disku. 2. ko lo:
Koule - l. Martanová 9,86 m, 3. Pradličková 8,78 m, 4. Válková 8,06 m.
Disk - 2. Martanová 19,84 m, 4. Válková 18,18 m. Oštěp - 5. Martanová
22,20 m, 10. Válková- 18,94 m. Výška
- 4. Bláhová 145 cm. 3. kolo: Koule
- l. Martanová 10,70 m (os. rekord),
6. Válková 7,54 m. Disk - l. Martanová 25,48 (os. rekord), 4. Válková
17,02 m. Oštěp - 1. Martanová 25,40
m (os. rekord) , 4. Válková 20,40 m
(os. rekord). Výška- 4. Bláhová 140
cm.

Oddílová jednička Ladislav Stejskal
získal tyto úspěchy: v běhu do vrchu
v rakouském Bad Leonfeldenu obsadil v juniorech 2. místo, hned za druhým z mistrovství světa Suchým z č.
Budějovic. V Praze běžel 3 000 m v
osobním rekordu 9.02,2 min. V Domažlicích běžel Stejskal 1 500 m opět
v os. rekordu 4:09,4 min. Naposledy
běžel Stejskal na krajském kole běhu
tisku a opět vyhrál. V tomto bě hu
obsadil další závodník JIP Jan Vávra
ve starším žactvu po taktické chybě
3. místo.
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