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Dom ácího diváka nezajímal
glgantÍcky šampÍonát
S Alexandrou Ad|erovou o mistrovství světa atletŮ veteránu

rnRrunŠer ŠluoH

Tepliu/ Ze XVII. Mistovství
světa v atletice veterán v Itá.
lii se wátila Alexandra Adle.
rová. Českou republiku repre.
zentovďa v technickÝch disci.
plinách. Naše v^jrprava zahr.
novala 123 závodník . Zastou.
pení muŽ a Žen bylo nerov.
noměrné. MuŽu o{iíŽdělo z
Prahy 100 a Žen ?3, S Alexan.
drou Aďerovu jeli z Teplic ješ.
tě Maoslava Matěcha st. .a Jo.
sef Kďát. NašÍ Žádosti o setká.
ní Adlerová whověla a ochot.
něvypovÍdala.

,Na naše poněry W,a v!-
prava početná. Iak byly sil-
né vlpratly ostatních zemfr

,,Němcti, FYancouzti, dorná.
cich Ital , Američan i jinÍch
bylo více, ďe z některfch zemí
pŤijeli jen dva, ffi. Celkem pŤi.
jelo 8940 z 96 zeml. Talt wsokÝ
počet poŤadatele zaskočil a z
toho se rodily problémy...

IaIoé jste měIi ubytovrcí a
stravovací podmínlcy?

,,Ubytováni jsme byli v
apar1rnánech se z4iištěnou
polopenzÍ. Stravu pŤipravo.
vď českÝ kuchď...

Iak uypadaly stadiony?
,,Stejně kvalitrÍ jalro u nás.
Sektory, běžecké ovály z tar.
tanu či polytanu, vnitŤní
hŤiště pokrytá ve dvou pŤí.
padech umělou trávou, v
jedrrom pŤirozenÍrm paŽitem.
TŤénovat jsme mohli jen I
San Marinu, kam bychom se
museli dopravovat sami. Sta-
diony v mÍstě konání šampi-
onáfu byly určeny jen k zá.
vod m. Pred závody jsme
neměli prostory k rozcvičenÍ.

,,V:Íborná. Všichni jsme si
fandili navzájem, radovali se
s tÍm, komu se podďilo pŤe.
konat osobnÍ rekord. Na di.
váky jsme .nemohli spoléhat.
MÍsbri do ochozti nepŤišli...

Vúm se tu šompbnátu d4-
Ťilo?

,,V hodu oštěpem jsem byla
vÍkonem pátá (31'36), v hodu
kladivem sedmá (34,86), v
hodu bŤemenem (12'51) jsem
zÍskala bronzovou medaili.
Ve whačském pětiboji jsem
skončila na čfirrtém mÍstě,
ale hranici nejlepšÍch vÍko.
n posunula vÝše. Kladivo
dolétlo na značku 36,23 m,
čimŽ jsem vytvoŤila novy
českÍ rekord. Koule dopadla
na hranici 9,18 m a doznala
jsem zlepšenÍ o 38 cm. Dis.
kem jsem dala 20,61 m za
hroznÍch pověfunoshÍch
podmÍnek. oštěpem jsem ho-
dila 31'45 m a bŤemenem v
novém českém rekordu 13,18
m. Součtem 3550 bodti jsem
byla čtwtá...

Iak dopadli další tepličtí
atleti?

,,Josef Kalát běŽel maratÓn
nrÁnxono. AlexanďaAdelorá(nasnínťcrzešalrp|onátr)v!/h'ofi. 'á,g'ro;rg a v cÍli byl 26. Mi.
|avltálldnmvéěeskédotdy.Foto:Soukromf archiv rosliav Matěcha by1 pŤihlášen

do všech vytrlalosbnÍch dis.
Na několika čtverečnÍch me. neŽ v pŤedcházejících letech. ciplin, ďe pŤesunutÍm crossu
bech se tisnily všechny pŤi. Některé nedostatky se daly o den se změnil jeho záměr.
hlášené Ženy k disciplinám, v wchytat. Na pŤÍklad autobu. VlTadalo to tak, že by cross
nichŽ jsem startovala. Měly sy k pŤepravě na stadiony a 5 km běŽel dva dny po so.
jsme jen jeden cvičnÍ pokus nebyly označeny, nepoznali bě. TaktéŽ ďeba 10 km a 1500
u oštěpu, disku. Fottkď silny jsme, kam ktenÍ jede. To nás m. Takže nalronec běŽel 1500
v1tr.... znervÓzĎovalo, neboé jsme se. m (4:30;s5) a byl ďiTÉc.tÍ'

PoŤadatelfifi, sé otganlzree museli prezentovat 50 minut cross country 8 hrn za 2&19 a
nepovedla? pŤed zahajenÍm soutěŽe. Ji. skončil tď{téŽ tŤináctÍ. Naše

,,TaI( nějak. Problémy pra. nalr bychom se na stadion qfprava zÍskala 23 medailÍ a
menily z toho, Že se z čashri. nedostali.. umistila se v hodnoceni ná.
lo o tŤetinu závodnft vÍce Společenskú atmosféra? rodri desátá...


