Oranžovo černá smršť
Víkend snů zažila naše družstva juniorek, žen B a mužů. Týmy měly náročný úkol
postoupit na MČR resp. do I. ligy pro rok 2019!

V sobotu nastoupil náš oslabený tým juniorek v Hradci Králové k Mistrovství Čech.
Soutěž se 14 týmy rozhodovala nejen o medailových pozicích, ale také o postupu
na Mistrovství České republiky. Navzdory mnoha omluvenkám se nakonec
juniorkám podařilo nejen postoupit, ale také obsadit třetí místo a získat bronzové
medaile.
Celá řada závodnic i závodníků hostujících v Olympu Praha či Atletice Jižní
Město nastoupila hned následující den v Pacově k baráži o I. ligu. Opravdu
mimořádně náročný program! Tyto závody nejsou ale tolik o skvělých výkonech
jako o bojovnosti, nasazení a „srdíčku“ na pravém místě.
Ženy posílila na poslední chvíli „Američanka“ Alena Galertová. Hned v oštěpu
ukázala přínos pro družstvo a nečekaný bodový zisk. Krátké překážky, půlka to byla
doména sester Dufkových, kladivo a další body díky Adéle Šínové. Katka Chrpová
potvrdila svoji roli letošní „tahounky“ týmu a byl z toho plný bodový zisk na 400m.
Tyč a 15 bodů… Velké nasazení Veroniky na 400m překážek a pěkný bodový přínos
Andrey na 200m. Další posila „last minut“ Dana Pernicová a skvělých 9 bodů
na 5000m. A pak to přišlo – výška, trojskok, koule bodová exploze v náš prospěch!
To už bylo zřejmé, že nás soupeřky těžko předstihnou, což potvrdili závěrečné
štafety. Druhé místo v baráži a postup do 1.ligy!
Skvělý

úvod

v soutěži

mužů

obstarala

dvojice

našich

chodců,

kteří dohromady získali nečekaných 17 bodů. Pokračovali jsme dalšími bodovými
zisky – v dálce a na 5000m. Velký zlom přinesly vertikální skoky. Výška i tyč
znamenaly v součtu přínos takřka 50 bodů! Další příspěvek z 200m od Sebíka
a hlavně z 1500m od Honzy a Ládi… Trochu nám „zmrzly úsměvy“ při diskvalifikaci
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krátké áčkové štafety. Závěrečné dlouhé štafety a velká radost, ale také úleva. Třetí
místo v baráži a postup do 1. ligy!
A pak přišly na řadu oslavy – postupů, narozenin, úspěchů. Pacovský stadion
a chorál hej, hej, hej, USK je NEJ!!! Tak jsme prvoligový no a co, no a co!!!
A pak spanilá jízda autobusem do Prahy…

Děkujeme všem závodnicím a závodníkům za skvělou reprezentaci
oddílu a blahopřejeme všem týmům k postupům do MČR
resp. do 1. ligy!
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