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 Přes 200 atletů na mistrovství veteránů,
 závodil i 87letý výškař
 23.6.2015  •  Atletika, Běh  •  čtenost 399

 Trutnov - Na atletickém stadionu se v sobotu uskutečnilo historicky první
 mistrovství České republiky veteránů. Do 23 disciplín zasáhlo během šampionátu
 221 závodníků v kategoriích od 35 let, kteří pod Krkonošemi absolvovali 359
 startů.

Pro zdejší stadion to byla velká atletická premiéra. Před dvěma roky sice hostil mezinárodní
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Výkony atletů
 Loko

Vasil Čalovka (65 let)
 100m 15,51 (17. místo)
 100m překážek 22,92

 (4.)
 300m překážek 60,19

 (2.)
Jan Kaše (38 let)
 1500m 4:46,30 (10.
 místo)
Václav Osladil (54 let)
 1500m 6:04,85 (14.
 místo)
 3000m steeple 14:29,62

 (3.)
Ondřej Beran (40 let)
5000m 17:41,11 (8.
 místo)
Zdeněk Krajč (61 let)
5000m 23:07,41 (14.
 místo)
Karel Binter (63 let)
2000m steeple 8:51,46

 (4.)
Šimek Bohuslav (35
 let)
koule 11,55m (17. místo)
disk 32,64m (24. místo)
Lukáš Malinský (38
 let)
koule 10,94m (19. místo)
disk 35,10m (20. místo)

 běžecký desetiboj, ale tenkrát se všechno odehrálo jen na oválu. V sobotu ožila i další

 sportoviště, přičemž na některých se sportovci přestavili vůbec poprvé. Velmi atraktivní byla

 tyčka a největší ohlas vyvolali běžci na steeplu, když zdolávali překážku s vodním příkopem.

 Právě ten byl v sobotu prvně napuštěn.

Domácí oddíl zastupovalo na šampionátu osm

 sportovců. Mezi nimi byl například běžec Vasil

 Čalovka. Pětašedesátiletý sprinter startoval na tratích

 100 metrů, 100 metrů překážek a 300 metrů

 překážek, kde skončil druhý. „Trošku mě bolela záda,

 ale na ten můj věk to bylo dobré a můžu být

 spokojený. Zopakoval jsem si loňské výkony,“ řekl

 atlet, který se zúčastnil i světového šampionátu

 veteránů v Austrálii.

Nejstarším mistrem republiky se v Trutnově stal

 Arnošt Boldan. Závodník TJ Klatovy vyhrál kladivo,

 když v 80 letech předvedl výkon 33,89 metru, což mu

 po přepočtu věkovým koeficientem dalo na 63,21.

 Nejstarším účastníkem byl Jiří Soukup z Hradce

 Králové, jenž příští týden oslaví 88. narozeniny.

 Tohoto běžeckého nestora však momentálně trápí

 pohmožděná žebra, a tak vynechal disciplíny na oválu

 a zúčastnil se jen skoku do výšky. Překonal laťku s 85

 cm.
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Jiří Soukup, nejstarší účastník šampionátu.

I když během dne déšť několikrát pořádně zkropil sportovce, náladu to nepokazilo. „Užívali

 jsme si atletiku, i když nepopírám, že jsme z toho deště nebyli trošku smutní, protože závod je

 finančně i logisticky náročný. Vyžaduje opravdu dlouhodobou přípravu,“ pronesl šéf

 organizačního výboru šampionátu Petr Musil. „Museli jsme vysoušet sektory na disk a kouli,

 ale vše jsme zvládli, takže závody nebyly přerušené,“ těšilo předsedu místního atletického

 oddílu.

„Takhle připravený závod a takové zázemí jsme snad ještě neměli,“ pochválil trutnovské

 pořadatele předseda Sdružení veteránů Českého atletického svazu Gejza Valent. Bývalý

 československý olympionik v hodu diskem (Soul 1988, 6. místo) a bronzový medailista

 z mistrovství světa (Helsinky 1983) v Trutnově vyhlašoval a oceňoval medailisty společně s

 lyžařkou Evou Vrabcovou Nývltovou.
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Další legenda se pohybovala na tartanovém oválu v prostoru časomíry, kde se pozice startéra

 chopil stříbrný medailista z mistrovství Evropy v Praze (1978) na 400 metrů Karel Kolář.

Tečku za 49. veteránským mistrovství ČR udělala v Hotelu Patria slavnostní večeře, která se

 změnila ve večírek, kde se někteří sportovci bavili na tanečním parketu až do pozdních

 hodin. „Bez spolehlivých partnerů a podpory města by tento závod nemohl proběhnout,“

 poděkoval na závěr Petr Musil. 

Absolutní mistři republiky z Trutnova a jejich výkony

MUŽI
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 100m František Tluka (TJ Sokol HK, 60 let) 13,04 (přepočet 10,98)

 200m Jiří Urban (TJ Jiskra Otrokovice, 60 let) 27,23 (22,69)

 400m Pavel Fleischmann (Sokol Milevsko, 51 let) 57,80 (50,26)

 800m Zdislav Cihlář (TJ Loko Beroun, 50 let) 2:13,04 (1:57,71)

 1500m Milan Serafin (SK Aritma Praha, 50 let) 4:26,87 (3:53,01)

 5000m Karel Šourek (JR Running sport, 49 let) 17:34,21 (15:51,11)

 10 000m Bořek Jančík (Svartes Hořice, 50 let) 36:00,40 (32:12,27)

 100m překážek Ivo Strnad (PSK Olymp Praha, 64 let) 16,76 (14,61)

 110m překážek Petr Veleba (TJ Spartak Třebíč, 44 let) 18,24 (16,83)

 300m př. Miroslav Fliegl (PSK Olymp Praha, 60 let) 52,21 (58,26)

 400m př. Petr Veleba (TJ Spartak Třebíč, 44 let) 68,37 (60,72)

 2000m steeple Miroslav Fliegl (Olymp, 60 let) 7:24,81 (9:35,46)

 3000m steeple Pavel Šára (AC Praha, 40 let) 11:26,58 (10:54,93)

 5000m chůze Vladimír Kánský (SK Sp. Praha, 75 let) 29:26,09

 výška Jaroslav Lorenc (Sokol Č. Budějovice, 61 let) 165 cm (217)

 tyč Ivo Strnad (PSK Olymp Praha, 64 let) 350 cm (532)

 dálka Štěpán Michalovič (1.FC Žamberk, 63 let) 445 cm (656)

 trojskok Josef Vonášek (TJ Bohemians Praha, 77 let) 7,46 m (13,65)

 koule Bedřich Řechka (Sokol Domažlice, 64 let) 13,87 m (18,56)

 disk Václav Sosna (Sokol Písek, 67 let) 46,67 m (56,44)

 oštěp Vladimír Srb (AC Praha 1890, 63 let) 45,69 m (68,66)

 kladivo Arnošt Boldan (TJ Klatovy, 80 let) 33,89 m (63,21) 

 břemeno Miloš Gryc (TJ Znojmo, 66 let) 16,41 m (18,57)
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ŽENY
 100m Jana Frabšová (ASK Slavia Praha, 50 let) 13,94 (12,33)

 200m Evženie Votinská (SK Kotlářka Praha, 44 let) 30,42 (27,55)

 400m Michaela Kolcová (TJ Sokol D. Počernice, 49 let) 66,80 (57,83)

 800m Denisa Severová (AC Praha 1890, 39 let) 2:25,53 (2:20,00)

 1500m Miriam Stewartová (Spartak Praha 4, 50 let) 5:19,67 (4:35,78)

 5000m Václava Zodererová (Sokol Žižkov, 54 let) 23:32,16 (19:44,10)

 10 000m Václava Zodererová 52:52,39 (44:26,08)

 2000m steeple Lenka Borovičková (Praha, 42 let) 8:36,00 (8:05,77)

 5000m chůze Lenka Borovičková 26:44,24 (24:42,00)

 výška Blanka Vykydalová (TJ Šumperk, 59 let) 113 cm (154)

 tyč Jaroslava Vaněčková (AC TJ Jičín, 38 let) 240 cm (269)

 dálka Evženie Votinská (SK Kotlářka Praha, 44 let) 393 cm (458)

 trojskok Jaroslava Vaněčková (AC TJ Jičín, 38 let) 11,25 m (11,86)

 koule Jarmila Klimešová (TJ Šumperk, 67 let) 9,07 m (15,76)

 disk Hana Kárníková (TJ Spartak Vlašim, 60 let) 27,14 m (43,41)

 oštěp Jarmila Klimešová (TJ Šumperk, 67 let) 26,21 (50,58)

 kladivo Alexandra Adlerová (Hvězda Trhovany, 58 let) 37,16 (55,01)

 břemeno Alexandra Adlerová 12,01 (16,46)
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