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V jeďnu chvíli SÍ ripěnlivě
pŤála bfi SprÍntérkou
Světov1i šampionát atletrj veteránŮ naruši|a sněhová nadí|ka

PAVEL BIEDERMANN

Teplice/ Nedávno skončilo ve
francouzském Aubiere mis-
trovstvÍ světa atlet veterán .
Naši reprezentanti odvezli je-
denáct zlatych medailí. S cel.
kem devatenácti kow obsadili
v konkurenci 65 zemi dvanácté
místo. Nejvíce medailí získďi
Němci (229).

Teplicko zastupovala v zemi
galského kohouta Alexandra
Aďerová z AK Bilina. obhajo-
vďa zlato v oštěpu, bronz v ho-
du bŤemenem a pŤidďa disci.
plinu kladivo. ,,Vzhledem k
nepŤÍzni počasÍ se místy závo.
dilo v neregulérnÍch podmín-
kách. Pouze disciplina bŤeme-
no se uskutečnila v hďe,..
zmiĎuje paní Alexandra. Vy-
bojovala bronz vykonem 12,45
m. V hodu oštěpem pŤidala
stŤÍbro (30,65 m). ,,To, co soutě.
Ži pŤedcházelo, bylo to nepňi.
jemné. NaladÍte se, celou noc
si pŤehráváte pokusy a ráno
bylo vŠechno jinak. Chumelilo
tak,že za hodinu napadlo 5 cm
sněhu. SoutěŽe se rušily. V tu
chvÍli bych byla raději sprin.
terka, protoŽe v hďe se časoqf
program nemění. NaštěstÍ se
počasí umoudŤilo a odpoledne
se vše stihlo. ovšem v chvatu.
Po čtyŤech pokusech jsem ved.
Ia. PŤi pátém tojedné soupeŤce
vyšlo a uŽ jsem nestihla reago-
vat. Nicméně jsem spokojená.
PŤed mistrovstvÍm mne potka.
lo zánětlivé onemocněnÍ. PŤí.

prava nebyla optimálni,.. sdě-
luje atletka. V hodu kladivem
obsadila páté místo qfkonem
33,47 m. ,,Chtěla jsem.b t lepší,
ale vytratila se mi technika a
musela jsem se pŤed soupeŤ.
kamisklonit."

Co čeká Alexandru Adlero.

vou po návratu ze světového
Šampionátu ve Francii? ,,UŽ
bych se chtěla věnovat pouze
soutěŽím veterán . Ale ještě
mám závazky v LitvÍnově a
musím absolvovat čtyŤi kola
druhé ligy. KlÍčové závody bu.
dou evropské olympijské hry v

Malmo. Tam bych chtěla v záŤi
jet a startovat v disciplinách
oštěp, bŤemeno, kladivo, kou-
le. VÍm, Že zvládnout v jednom
tÍdnu čtyŤi discipliny bude
náročné, ďe uŽ teď se těšim,..
konstatuje medailistka z fran-
couzského Aubiere.
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