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stihla pouze stÍíbro
Z vrhačského sektoru na šamplonátu v Poznani vezl! Alexandru do nemocnlce

U po|ská Poznanl gkoně||o
15. mlstrcvsM Evropy mas-
ters v lehlrÓ at|et|ce. českou
rcpubllku rcprozentovalo 123
atletl, mszl nlml Alexandra
Adlorcvá z AK Bí||na.

PAVEL BIEDERMANN

Teplice - Startovala v dis-
ciplinách bÍemeno, oštěp a
whačsk pětiboj (kladivo,
koule, disk, oštěp, bÍemeno).
Pfivezla stŤíbro v hodu oště.
pem. PŤestože si nejvÍce věfila
v disciplině bŤemeno, skonči.
la aŽ čtvrtá.''Naopak v oštěpu
jsem si nevěfila. NavÍc mne
z.ača|a trápit achillovka. Do
Poznaně jsem odjíŽděla ne v
optimálním zdravotnÍm sta.
\rtl,,, ríká bÍlinská atletka.
''PrynÍm pokusem jsem hodi.
Ia 33,73 m, ale byl to začátek
závodu. Navíc jsem si pfi-
šlápla levou nohu. Achillovka
se ozvala dost d raz<ně. Dru-
hf pokus byl opatrnf a moje
největší soupeŤka se zlepšila.
Tak jsem zabrala naplno. By-
lo z toho 34 metr a osobnÍ
rekord. Byla jsem moc šťast-
ná. Čekďa jsem na to čtyfi
roky. Dodatečně jsem si uvě-
domila, Že prvnÍ místo leŽelo
o 36 cm dál. Mohla jsem pro
letošnÍ rok získat titul mi.
stryně světa v hale a mistryně
Ewopy venku,'' uvědomuje
si Aďerová. Její zraněnÍ se
ukázalo dost váŽné. Další čty-
fi dny odpočívala a postiŽené
místo ledovala.

V ho.du bŤemenem v kon
ll,77 m na medaili nestačil.
Čtvrte místo povaŽuje za
zklapání' V pětilgji pŤeká-
žela zraněná achillovka jen
pfi běhu. ''Po kouli jsem byla
druhá. Pfišly dva neplatné po.
kusy v disku. TŤetÍ by zna-
menal vyŤazenÍ. Byla jsem
hodně nervÓznÍ. TfetÍ pokus

byl platnf a pŤed oštěpem
jsem byla čtvrtá. BohuŽel pŤi
první pokusu v hodu oštěpem
achillovka nevydrŽela. Prask-
la. Následoval odjezd do ne-
mocnice, sádra, cesta domrl,
operace. Do konce roku se
musÍm se sportem rozloučit,''
smutně konstatuje Alexand-
ra. Naplánovanou měla ještě

Íadu závodtl. MoŽná pr stih-
ne listopadové mezinárodnÍ
plavecké závody v Ústí nad
Labem. Nicméně bilance le-
tošnÍch sedmi měsÍcrl ie vÝ-
tečná. Titul mistryně světa v
hodu oštěpem v hale, stŤíbro
zME v této disciplině venku,
titul mistryně republiky a čes-
k rekord v hodu kladivem,
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titul mistryně republiky v dál-
ce a v běhu na 200 m, stŤÍbro
z mezinárodnÍho mistrovstvÍ
ČR v plavání na 50 m prsa.
.,Za to děkuji pŤedevšÍm své-
mu trenérovi Neubrtovi, ro-
dině, pŤátel m a městu Tep-
lice, které mě podporuje,''
konstatuje Alexandra Aďero-
vá.

MedailoVá ]adost. Atexandra Adlercvá (v|ovo) má stÍÍbrc; Ztato patÍÍ Zsuzsanně Peto z
Maďarcka, brcnz německé veteránce Uldke Engelhardová.


