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.,/ ATLETIKA - Mikulášská
laťka ve Větřrk Atletický oddíl JIP Větřní při tamější základní .škole uspořádal v sobotu 9. prosinee-druhý' roč~
Mikulášské .Iat'ky · ve skoku
vysokém ~ - S'outěž byla na
okresní poměry celkem kvalitně ob~azena , _a výkony tomu také oc;lpovídalý. Organizátoři sé shodují ria toni, že
by tradice tohoto závodu mě
la - pro · příští roky udržet a
prestiž zajistit ,dostatečným
počtem

přihlášených
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Výsledky - kategorie
84-85 žáci: 1. Jiří Bláha 130
cm (sportovní třídy Větgu),
,f· Petr Hulec 12~ , ~:Jiří .~er- i
· ný 120 (oba TGM- qd);'· ka- ,
te~orie 84-84 žákyňi' KláfaI ] ová i 1O (st Větřní), 2. Ivá
Dvořáková 110 (AZ ČK), 3.
Olga Švarcová 105· (st Větř
ní), kategorie 82-83 žáci: Robert Kalafut 145 (AZ ČK),
Jiří Vayrek (TGM ČK), 3.4. Ivo Martinovský (st Větř
ní) a Jan Záruba (Větřní) oba
120, kategorie 82-83 žákyně· 1
1. Martina Machová 145, 2.
Veronika Černá 130, 3. Veroni~.a Vávrová 130 (všechny
AZ CK), kategorie 81.:..80 žágpě: Katěřina Bláhová 145,
2. Petra Martanová 130, 3.
Štěpána Válková 120 (všechny Větřní) .
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~~~ra_ Martanová ~ ~~ ~str~vy?

.. ·
· .Větřní se zú-: ·
; Atleti
'JIP
častnili·· velkých· aletic- ·
kých závodů- Vánocní'
hala . .:. žactva v Praze.
Největšího úspěchu dosáhla Petra Martanová, která
skončila v kouli na druhém
místě ve výborném osobním
rekordu 11 ,19 metrů a říká si
tak o účast na přeboru České
republiky V hale·, které se US~
ku teční v Os travě. · Dalšího
osobního rekordu dosáhla
čtrnáctiletá Kateřina Bláhová
(stejně jaká Martanová) :ve
skoku vysokém výkonem 150
cm . .

ZÚěmito 'úspěchy vŠ~k neani ostatní členové vě
'třnínského mužstva. Štěpán.:.
ka Válková vrhla koulí 8,31
metrů, Jan Vávra zaběhl 800
metrů za 2:24:21, třináctiletá
L~nka Martinovská potom
zaběhla 50 metrů za 7,68 a
150 metrů za 23 ,64 sekundy.
. Závodů se zúčastnili i mladí atleti sportovních tříd E.li~ka Bláhová (10 let) zab ě hla 50 metrů v pěkném ča
se 8,18 a 150 metrů časem
24,59 sekund. Jiří B láha (11
let) si vytvořil ve skóku dalekém osobní . rekord výkonem 392 cm.
(bš)
zůstali

