
Čtyři stupně veteránské radosti 

Někdo závodí pro medaile, někdo pro výkony, někdo jen tak pro radost z pohybu a z kamarádského 

prostředí našich závodů. 

A proč vlastně závodím já? Abych získal medaili na mezinárodním poli, to je vyloučeno. Na domácí 

půdě je to poněkud lepší. Od svého vstupu do veteránské atletiky (dále jen VA) na podzim 2007 (po 

pětadvacetileté pauze) se mi podařilo získat „již“ tři ony oblíbené skládací diplomy s vlepenou 

medailičkou z našich domácích šampionátů. Jsou pro mne hlavním důkazem, že můj vstup do VA 

nebyl omyl. Jenže ty tři úspěchy mají stále charakter výjimky a tak se proto raději počítám mezi ty 

obyčejné veterány, pro něž jsou medaile i bedna (na dráze i v bězích mimo dráhu) prakticky 

nedostupné. Proč tito veteráni vlastně závodí? Jaká je jejich závodnická radost? 

Nu, myslím si, že i oni se mají z čeho radovat. A to jsou ty čtyři stupně veteránské radosti: 

Absolutní rekordy  

Ten, kdo není ve VA dlouho, se může poměrně často radovat z absolutních osobních rekordů, 

dosažených ve svém veteránském období. Také mne se občas i po pěti létech od vstupu do VA takový 

svátek podaří. Zvláště často ho prožívají ti z nás, kteří často závodí a navíc ve větším počtu disciplín. 

Někteří z nás si vedou rekordy odděleně podle věkových kategorií. Takže po přestupu do vyšší věkové 

kategorie je list rekordů prázdný a může se začít zaplňovat. 

Rekordy po přepočtení („přepočtené rekordy“) 

Velikým vynálezem ve VA jsou věkové koeficienty. Ty nám umožňují soutěžit se sebou samými, např. 

když nám bylo dvacet a měli jsme vrcholnou formu. Nepadne-li rekord absolutní, ale jen rekord 

přepočtený, je to pro mne svátek také. 

Nejlepší výkon sezóny 

Nepadnul li rekord absolutní ani přepočtený, je možno radovat se ze sezónního zlepšení, anebo i jen 

z prostého sezónního „založení“, které je možno zlepšovat. Navíc je i takové založení zárukou, že 

moje jméno bude obsaženo v naší veteránské ročence. A to je skutečnost, kterou lze chápat jako 

pozdrav sportovním přátelům: Žiju a závodím! 

Korektně dokončený závod 

Co dělat po závodě, který nepřinesl žádnou ze tří výše uvedených radostí? Pokud se nám podařilo 

závod dokončit korektně (bez neúnosných krizí, bez zranění, s pocitem čestného počínání, bez 

vědomí výrazných technických chyb atd.), máme podle mne pořád důvod k určité skromné radosti. 

Vždyť co by za to někdo dal, kdyby v našem věku mohl absolvovat, řekněme, silniční desítku i v tak 

„mizerném“ čase a na tak „špatném“, třeba i posledním, místě. 

Pokusil jsem se poodhalit tajemství, které nás drží ve veteránském závodění. Nevím, do jaké míry se 

mi to podařilo. Konec konců, můžete na můj článek v rubrice „Názory“ navázat. Já sám si články na 

toto téma velmi rád přečtu. 
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