SPORT | Pardubicko
Atleti z celé republiky přijedou do Pardubic
V Pardubicích proběhne
v úterý 26. ročník Pardubického atletického mítinku. Diváci se mohou
těšit na českou rekordmanku v hodu kladivem
Kateřinu Šafránkovou,
která se pokusí splnit limit na Mistrovství Evropy,
a další známé atlety.

Pardubice – Opět po roce je
tu největší atletická akce
východních Čech – Pardubický atletický mítink 2018.
V úterý 26. června uspořádá
atletický oddíl Hvězda Pardubice na Městském atletickém stadionu již 26. ročník Pardubického atletického mítinku. Atlety i diváky
čeká celkem 18 atletických
disciplín dospělých a dva
vložené běhy na 400 m pro
žáky přípravky Hvězdy Pardubice. Jednotlivé disciplíny
jsou koncipovány jako Velké
ceny pardubických firem a
společností, které společně s
Pardubickým krajem, městem Pardubice a dalšími
partnery podpořily tuto významnou sportovní akci.
Tento sportovní svátek

BĚŽCI Miloslav Novotný (105) a Daniel Urban (110). Foto: archiv Hvězdy Pardubice

odstartuje v půl páté odpoledne, kdy slavnostně zahájí
celou akci předsedkyně
Hvězdy Pardubice, paní Iva
Toušová, a přítomní zástupci Pardubického kraje a
města Pardubic. První disciplínou atletického mítinku
bude vrh koulí mužů, jako
VC Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., rekord mítinku
ve vrhu koulí má hodnotu
20,16 m a jeho držitelem je
Petr Stehlík, který již jako
trenér přivedl na výsluní
reprezentanty Ladislava
Prášila, loňského vítěze, či
Tomáše Staňka.
V 16:40 h se na hlavní
rovince představí sprinterky
na 100 m, rekord v této
disciplíně drží reprezen-

tantka Kateřina Čechová
časem 11,48 s. Současně se
představí i trojskokanky ve
VC Služeb města Pardubic,
a.s., kde je držitelkou rekordu mítinku reprezentantka
Lucie Májková, ta přijede i
letos a pokusí se o splnění
nominačního kritéria pro
Mistrovství Evropy. Na vedlejší ploše se v tu dobu roztočí kladivářky ve VC
BAUSET CZ, a.s., pravidelnou
účastnicí, která do Pardubic
jezdí velmi ráda, je česká
rekordmanka Kateřina
Šafránková. I ona ohlásila,
že by na Pardubickém atletickém mítinku ráda překonala nominační kritérium
pro Mistrovství Evropy.
Nejkratší sprint mužů, běh

na 100 m, proběhne v 16:50
h jako VC hejtmana Pardubického kraje a před pardubickou tribunou proběhnou
nejrychlejší čeští muži.
V 17:00 h se na startu
představí běžkyně na 800 m
ve VC Zdravotní pojišťovny
ministerstva vnitra ČR a
čtvrt hodiny po nich odstartují běžci na té samé
trati ve VC JHV – ENGINEERING s.r.o. Běhy na 800 m
bývají pravidelně kvalitně
obsazeny a uvidíme zde i
zástupce Hvězdy Pardubice.
Následovat bude v 17:30 h
první vložený běh na 400 m
pro děti z přípravky Hvězdy
Pardubice. Ve stejnou dobu
zahájí svou soutěž také diskaři, zde by se měli před-

Hvězdy z Hvězdy v trojskoku, mezi koulaři i kladiváři
Pardubického atletického
mítinku se zúčastní i ti nejlepší závodníci z řad domácích reprezentantů Hvězdy
Pardubice.
Kvalitní zastoupení bude
mít domácí Hvězda Pardubice v trojskoku. Představí
se, Jiří Vondráček, který letos vlivem zranění stále
ještě hledá tu správnou formu, snad ji najde právě na
Pardubickém atletickém
mítinku. Sekundovat by mu
měl David Beneš a oba pak
uvidíme i v dálkařském
sektoru.
Diváci uvidí také držitelku
více než dvaceti titulů mistra ČR a dlouholetou českou
reprezentantku, koulařku
Janu Kárníkovou, která letos
oznámila svoji poslední sezónu.
Svůj start bude nejspíš
muset vinou zranění za-

KOULAŘ Jan Touš. Foto: archiv Hvězdy Pardubice

mítnou juniorka Lada Vondrová, která v halové sezoně
reprezentovala Českou re-

publiku na Mistrovství světa
dospělých.
Další pardubickou nadějí

na umístění na stupních
vítězů je kladivářka Adéla
Korečková, která by si právě
na tomto mítinku v konkurenci nejlepší české kladivářky, Kateřiny Šafránkové,
ráda vylepšila své osobní
maximum.
Medailové umístění si
jistě bude chtít vybojovat i
koulař Jan Touš, který by
rád navázal na své halové
výkony a překonal hranici
17 m.
Představí se i téměř
kompletní skupina kvalitních běžců Miroslava Wastla, ty budou diváci moci
sledovat na tratích 400 m,
800 m i na 5 000 m.
Zveme Vás tímto, abyste
přišli podpořit nejen domácí
závodníky v jejich snažení o
co nejlepší výsledek, na
největším atletickém svátku
v Pardubicích. (yak)

stavit nejlepší čeští diskaři v
čele s Igorem Gondorem. Do
svých soubojů se pustí i
trojskokani ve VC KAVON CZ
s.r.o., zde rekord drží Adian
Swiderski výkonem 16,30 m,
který se letos bohužel
omluvil. Za to domácí Jiří
Vondráček se bude chtít
před domácím publikem
jistě předvést v plné parádě.
V 17:40 h se rozběhne
soutěž koulařek, jako VC
KVIS Pardubice, a.s., domácí
Hvězda Pardubice zde bude
mít želízko v ohni v podobě
koulařky Jany Kárníkové.
Současně se představí i ženy
na svém nejdelším sprintu
(400 m). Následně v 17:50 h
odstartuje běh na 400 m
mužů jako VC Městského
obvodu Pardubice V.
V 18:00 h padne výstřel k
druhému vloženému běhu
na 400 m pro děti z přípravky domácího oddílu.
Pro děti v obou vložených
bězích jsou připraveny diplomy a pro první tři v každé kategorii i medaile. Následně v 18:15 h odstartují
muži na nejdelší trať mítinku (5 000 m), Hvězda Pardubice má tradičně kvalitní
běžce, tak bude jistě na co
se dívat.
V 18:30 h vstoupí na
hlavní plochu diskařky. Přihlášena je již reprezentantka Eliška Staňková, které
budou sekundovat skvělé
diskařky Barbora Tichá a

Program mítinku
16:30 h – Slavnostní zahájení
16:35 h – koule M
16:40 h – 100 m Ž, trojskok Ž, kladivo Ž
16:50 h – 100 m M
17:00 h – 800 m Ž
17:15 h – 800 m M
17:30 h – 400 m přípravka
ml., trojskok M, disk M
17:40 h – 400 m Ž, koule
Ž
17:50 h – 400 m M
18:00 h – 400 m přípravka
st.
18:15 h – 5 000 m M
18:30 h – disk Ž
18:35 h – 200 m Ž, dálka
M, kladivo M
18:45 h – 200 m M
19:30 h – Slavnostní zakončení

Zuzana Kubicová, které by
zde rády překonaly hranici
50 m. Od 18:35 h se začne
bojovat v dálkařském sektoru, zde drží rekord český
reprezentant Radek Juška
skvělým výkonem 7,95 m.
Na vedlejší ploše se v tu
dobu roztočí kladiváři ve VC
HVĚZDY PARDUBICE z.s.. Na
dráhu nastoupí také sprinterky na 200 m a deset minut po nich se ve stejné
disciplíně představí i muži.
Ti pak zakončí program
Pardubického atletického
mítinku 2018. (yak)

Dorazí čeští, ale také
zahraniční reprezentanti
Na Pardubický atletický mítink dorazí opět i zahraniční
závodníci. Nahlášení jsou již
závodníci ze Slovenska a
Thajska.
Z Českých atletických reprezentantů, se v Pardubicích představí trojskokanka
Lucie Májková, účastnice
řady Evropských šampionátů, která by jistě ráda zaútočila na limit pro srpnové
Mistrovství Evropy v Berlíně. Jednáme i s jejím partnerem a nejlepším českým
kladivářem posledních let,
Lukášem Melichem.
Tradičně do Pardubic jezdí česká rekordmanka Kateřina Šafránková, která letos zatím nepokořila limit
pro ME v Berlíně. Snad jí
právě Pardubice přinesou

štěstí a hody kladivem poletí na hranici 70 m. V diskařském kruhu se pokusí o
splnění nominačního limitu
pro Evropský šampionát také reprezentantka Eliška
Staňková.
V trojskoku se představí
lídr českých tabulek Jiří Zeman. Také sprint na 400 m
žen bude mít svoji kvalitní
favoritku v podání Terezy
Petržilkové. V Pardubicích
by se ale měla představit i
řada dalších skvělých českých atletů.
Konkrétní startovní listina bude známá v pondělí
25. června ve večerních hodinách. Mezi kvalitní disciplíny budou patřit vrhy,
trojskok, ale i běžecké disciplíny. (yak)

Uspořádat mítink je náročné. Jen rozhodčích je potřeba padesát
Ředitelka mítinku Iva Toušová a manažerka mítinku
Jana Kárníková představují
divákům detaily Pardubického atletického mítinku.
Co mohou očekávat diváci
Pardubického atletického
mítinku 2018?

Iva Toušová: V tříhodinovém bloku proběhne na
Městském atletickém stadionu na Dukle 18 atletických
disciplín pro dospělé a dva
vložené běhy pro děti z naší
přípravky. Od 16.30 h budou
k vidění tři hodiny té nejkvalitnější atletiky v podání
špičkových extraligových a
prvoligových závodníků, k
vidění zde bude i řada re-

prezentantů České republiky. Přislíbena je účast i zahraničních závodníků.
Koho mohou na pardubickém
stadiónu diváci očekávat?

Jana Kárníková: Do Pardubic by měla dorazit část
českých reprezentantů různých věkových kategorií. Při
letošním ročníku se bude
opět bojovat nejen o rekordy jednotlivých závodníků a
o rekordy Pardubického atletického mítinku, ale především o nominační limity
účasti na Mistrovství Evropy
dospělých. Pardubický atletický mítink je totiž jednou
z možností, kde se tato kritéria mohou plnit.
Kdo skutečně přijede bu-

de jasné v pondělí 25. června, kdy se uzavřou přihlášky. Jistě víme, že svoji formu
přijedou do Pardubic otestovat i ti nejlepší reprezentanti ČR, kladivářka Kateřina Šafránková, trojskokanka
Lucie Májková a diskařka
Eliška Staňková, všechny tři
ohlásily útok na limity pro
srpnové Mistrovství Evropy
v Berlíně. Ze zahraničních
účastníků máme potvrzené
závodníky ze Slovenska a z
Thajska.
Z domácích závodníků se
představí například trojskokan Jiří Vondráček i dlouholetá reprezentantka ve
vrhu koulí Jana Kárníková.
Kladivářka Adéla Korečková,

tinku?

Iva Toušová: Ano, na
uspořádání mítinku potřebujeme okolo 50 kvalifikovaných rozhodčích, členů
technické čety a pořadatelů.
Není jednoduché vše zkoordinovat a zajistit, ale máme
kvalitní a spolehlivé rozhodčí a každoročně se nám
tato akce daří.
Jaké jsou změny oproti předchozím ročníkům?
KOULAŘKA Jana Kárníková.

koulař Jan Touš a téměř celá
běžecká skupina trenéra
Miroslava Wastla.
Taková akce potřebuje kvalitní organizační zajištění, jak
to vidíte jako ředitelka mí-

Iva Toušová: Před dvěma
lety jsme změnili termín ze
srpna na červen. To se nám
osvědčilo a proto i letošní
ročník proběhne právě v
červnovém termínu. Tento
mítink má svoji tradici a
osvědčenou kvalitu, proto

žádné velké změny nechystáme.
Jana Kárníková: Věříme,
že se do Pardubic sjedou Ti
nejlepší atleti, aby ještě splnili limity nebo si otestovali
svoji formu před vrcholy
sezóny. Domácím vrcholem
je jistě mistrovství ČR dospělých, které proběhne 27.
a 28. července na Kladně,
tím mezinárodním pak bude srpnové Mistrovství Evropy v Berlíně. Zveme
všechny zájemce o dobrý
sport na tribunu i do ochozů Městského atletického
stadiónu na Dukle. V úterý
26. června zde můžete strávit příjemné odpoledne s
královnou sportů (yak)

