FLASH QUOTES

Klára Seidlová (CZE)

1st place - 07.29 (SB)

60 Metres W H1
Jsem ráda, že časy jdou dolů. Povedl se mi myslím docela start, jestli vidím někde rezervu, tak v konci. (čas setinu od
limitu pro HMS v Nankingu)? Mrzí mě, že není. I kvůli tomu sháníme kvalitní závody, kde by se daly získat dobré body
do rankingu na léto.
5 Feb 2020 15:59

Nikola Bendová (CZE)

1st place - 07.42 (=PB)

60 Metres W H2
Snažila jsem se soustředit už na rozběh, protože je tu silná konkurence. Rezervu vidím určitě na startu, ale věřím, že
na soupeřky ve finále se správně nahecuju.
5 Feb 2020 16:20

Adéla Novotná (LIAZJ)

1st place - 23.83 (PB, NYR)

200 Metres W R2
(český dorostenecký rekord) Takový čas jsem vůbec nečekala, jsem hlavně moc ráda, že to je pod 24 vteřin. Když
jsem ale proběhla cílem, tak jsem přemýšlela, kolik vlastně ten rekord je. (200 nebo 60/100?) Pořád nevím, jestli se mi
líbí více kratší sprinty nebo dvoustovka.
5 Feb 2020 16:28

Agata Zupin (SLO)

1st place - 53.69 (SB)

400 Metres W RB
I´very happy with the season best. Now I´am little bit tired but Its Ok. I hope the next time it will be faster
5 Feb 2020 17:08

Lada Vondrová (CZE)

1st place - 52.25 (MR, PB)

400 Metres W RA
Po Karlsruhe jsem byla trochu zklamaná, teď jsem nadšená. Navíc vím, že tam je ještě nějaká rezerva, kontakt s
Polkou (Wyciszkiewicz) mě přeci jen trochu zbrzdil. Vůbec jsem o ní nevěděla, ale byla jsem pevně rozhodnutá ji
nepustit. Druhé kolo jsem se snažila běžet hlavně rukama a naštěstí už jsem ji neviděla.
5 Feb 2020 17:25

Elzan Bibić (SRB)

1st place - 3:38.94 (MR, NR, PB)

1500 Metres M
I´am satisfied for meeting record and especially for national record. Start was very fast and it helped me. I would like to
run faster in this seasion.
5 Feb 2020 17:30
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Alphas Leken Kishoyian (KEN)

1st place - 48.08 (PB)

400 Metres M RB
I felt good and I kept speed until the very end. You have nice track here and I am happy to win this race.
5 Feb 2020 17:35

Michal Desenský (CZE)

1st place - 46.65 (PB)

400 Metres M RA
Pro mě bylo důležité, že jsem byl na seběhu první. Kdybych byl na jiné pozici, určitě bych nemohl pomýšlet na
takovýto čas. Jsem smutný z toho, že se zrušil světový šampionát a nemůžu tam prodat momentální formu. Můj cíl pro
venkovní sezonu je kvalifikovat se na mistrovství Evropy a zaběhnout tam kvalitní výkon, ideálně osobní rekord jako
dnes.
5 Feb 2020 17:42

Klára Krejčiříková (CZE)

2nd place - 1.89 (=PB)

High Jump W
Bála jsem se, že to nebude dobré, protože jsem neměla dobrý vstup do sezóny. Ale dneska to bylo super, hlavně díky
skvělé atmosféře, kterou tu vytvořili diváci.
5 Feb 2020 17:48

Stanislava Škvarková (SVK)

1st place - 08.09 (PB)

60 m Hurdles W
Jsem nesmírně šťasná z tohoto času. Dnes jsem se před závodem necítila dobře a ani samotný běh mi nepřišel
ideální. O to víc jsem ráda za tento čas. Měla jsem cíl pro letošní sezonu a to kvalifikovat se na HMS, což se mi
povedlo hned první závod. Bohužel se akce nekoná a můj cíl pro zbytek halové sezony je atakovat slovenský rekord
8,04
5 Feb 2020 17:53

Nikola Bendová (CZE)

2nd place - 07.38 (PB)

60 Metres W F
Pocitově byl start horší než v rozběhu, protože jsem soupeřky dotahovala. Čas je z toho ale nakonec lepší a v takové
konkurenci druhé místo? Toho si moc vážím.
5 Feb 2020 18:22

Klára Seidlová (CZE)

1st place - 07.23 (=NR, =PB)

60 Metres W F
Z výkonu jsem nesmírně nadšená. Start se mi povedl a to bylo klíčem k takovému času. Doufám, že za tři týdny při
mistrovství republiky stlačím čas ještě dolů,
5 Feb 2020 18:25
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Oliver Bromby (GBR)

1st place - 06.63 (PB)

60 Metres M F
Today was great day and I think this time is excellent. I am looking forward to Bristish championships and I would like
to run there faster. The atmosphere is here uncredible and thank you to all of you.
5 Feb 2020 18:45

Lukáš Hodboď (CZE)

3rd place - 1:47.57 (PB)

800 Metres M
Nebylo to úplně podle mých představ, stálo mě to mnohem více sil, než když jsem běžel podobně ve Vídně. Chtěl jsem
být od začátku ještě trochu více vepředu, i jsem si myslel, že se třeba v posledním kole posunu. Ale nemůžu být
nespokojený, když jsem si znovu zaběhl osobní rekord.
5 Feb 2020 18:58

Collins Kipruto (KEN)

1st place - 1:46.38 (MR, PB)

800 Metres M
Pacemaker did a very good job, I felt very good and I am happy with personal best and to win here.
5 Feb 2020 19:00

Yuliya Chumachenko (UKR)

1st place - 1.92 (=SB)

High Jump W
It was nice here again. I won here last year, won here this time, Ostrava is my happy place. It is nice surface here,
there were nice girls I competed with. (race interrupted due to opening ceremony) It was not a real issue, you just have
to stay focused 10 or 20 minutes a then come back.
5 Feb 2020 19:08
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