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španělsko ii postÍíbŤilo
Poněkud stranou á|mu

ěeské sportomí veňelnost|
probíhalo v San Sebastlanu
m|strovství světa v at|et|ce ve.
teránú. Glgnnt|ckou soutěž
nevynechal| sportovcl české
republlky včetně zástupcú Te.
pllcka.

r PAVEL BIEDERMANN
Teplice . Českou republiku

reprezentovaly mezi pěti tisÍ.
covkami borcri tfi desítky at-
let veterán . Mezi nimi Ale-
xandra Adlerová z AK Bílina
(dosud je členkou druŽstva
Žen AK Bílina, častnÍka II.
atletické ligy) a Josef Kalát z
Hvězdy Trnovany (ch ze,
maraton).

Alexandra Adlerová starto.
vala ve věkové kategorii 45 -
50 let v disciplinách oštěp,
bŤemeno (kladivo 9 kg na
kratšÍ struně) a v pětiboji. Ten
zahrnoval hod kladivem, wh
koulí, hod oštěpem, hod dis-
kem a hod bŤemenem. Právě
oštěp jí pfinesl obrovskou ra-
dost. Vybojovala stÍíbrnou
medaili vykonem 31,79 m.
Lepší byla pouze Hartigan
Down z Austrálie. Bronz patŤí
Carol Finsrudové ze Spoje.
n ch státtl americk ch. ,,Aní

ve snu jsem nečekala, že do-
sdhnu na, stŤíbro. Totlžtln
jsem prosadtt se do užštlw ft-
ndls a skončit l<obm osmého
místa,'' zveŤejiluie Adlerová
cíl do soutěŽe oštěpďek, s
kterfm kalkulovala pŤed ces-
tou na Pyrenejskf polostrov.

Disciplina bŤemeno j1 za-
jistila tradičně nepopulární
čtvrtou pŤíčku. Ale i jakousi
náplast v podobě osobního
rekordu 11,30 m. "Ta.dy mne
postthlo zraněni. PŤí. odltodu
jsem ztraťtln rovnovdltu a do-
padla na záda. Byto to bo-
Iestivé a nelryltnula jsem se
ošetŤení,,' zmii1uje cestu do

t{e||epší oštěpaŤky světa ve své věkové kategorl|. Zleva stŤiblná Alexandra Adlelová, vítězka Hartlgan
Down z Austrátle a bronzová Caro| F|nsrud z USA. Foto Soukromf arch|v

rukou lékaŤri. PŤes zdravotní bych se nezranila, bylo by mé a v neposlední Íadě zázemi,
potíže absolvovala pětiboj. umistění zŤejmě lepší, než ja. které ji vytváŤí rodina. Dnes
Skončila na šestém místě zis. kélto jsem dosáhla,,, myslí si. uŽ začíná myslet na šampio-
kem 3398 bodri. ,,Rovněž tato Bílinská veteránka nepŤičÍ- nát, kter pŤinese budouc-
bodovdhodnota je mym osob. tá Životní rispěch pouze sobě, nost. S vědomím, Že pŤibjrva-
ním rekordem. Nemohu byt ale i těm, kteŤí její start ve jící věk počet soupeŤek ne-
nespokojenÓ', ovšem pokud Španělsku finančně podpoŤili ubírá, spíše prf naopak.


