Zpráva o činnosti mladšího žactva za rok 2016
Sezónu 2016 zahájilo mladší žactvo halovým Mistrovstvím Plzeňského a Karlovarského kraje 13.
února v Praze na Strahově. Mladší žáky reprezentoval pouze Maxim Schmidt, přesto se ve svých
disciplínách neztratil a vytvořil si osobní rekordy. V běhu na 60m se dostal do finále a časem 8,77 s.
vybojoval 5. místo. Ve skoku dalekém byl osmý výkonem 4,12m. Mladší žákyně byly mnohem
úspěšnější a přivezly několik medailí. Nejlepší závodnicí byla Kateřina Kolaříková, která zvítězila
v běhu na 60 m př. (11,29 s) i ve skoku do výšky (136 cm). Další závodnicí, která přivezla
z mistrovství pódiové umístění, byla Lucie Ledvinová. Ve sprintu na 60 m byla třetí v osobním
rekordu 8,63 s a ve skoku do dálky (4,48m) byla stříbrná. Děvčata běžela i štafetu 4x200 m, ve které
vybojovala bronzové medaile.
26. 4.2016 byly uspořádány náborové závody. Vzhledem k tomu, že se jich, možná i vlivem špatného
počasí zúčastnili pouze stávající členové, závody byly pojaty jako oddílové, a děti si tak mohly
vzájemně porovnat síly.
21. května se konalo Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje jednotlivců. Mladší žactvo
reprezentovala pouze Kateřina Kolaříková, která si odvezla dvě medaile. Zlatou medaili vybojovala
Katka v běhu na 60 m překážek a bronzovou medaili ve skoku do výšky.
V soutěži družstev byla opět 4 kola. Mladší žákyně reprezentovalo celkem 13 závodnic. Polovina
svým věkem patří ještě do kategorie přípravky, avšak ani v kategorii mladších žákyň se děvčata
neztratila a v jednotlivých kolech získávala body pro družstvo. Mezi nejlépe bodované závodnice
patřila: Lucie Ledvinová (60 m: 8,51 s; dálka: 4,59m; 300m: 50,26 s; výška: 136 cm), Kateřina
Kolaříková (60 m př.: 10,3 s; výška: 145 cm; 60 m: 9,06 s; dálka: 4,32m; míček 35,47m), Magdaléna
Váchová (600m: 2:01,1 min.; koule: 8,18m; míček: 32,14m), Blanka Hrachová (koule: 7,93m; 600m:
2:03,86 min.) a Eliška Vozárová (koule: 7,14m; 300m: 50,07s, 150m: 22,69s). Děvčata postoupila ze
třetího místa ve skupině do finále, kde obsadila 9. příčku.
Za družstvo mladších žáků závodilo celkem 11 chlapců. Kluci se do finále neprobojovali. Mezi
nejlépe umisťované mladší žáky patřili Maxim Schmidt, Jan Soukup, Marek Prokop a Radek Franěk,
který družstvo posílil až v závěrečných dvou kolech.
Na začátku prosince se premiérově konalo Mezikrajové utkání mladšího žactva v Praze ve Stromovce.
Za Plzeňský kraj byla nominována Lucie Ledvinová společně s Kateřinou Kolaříkovou. Protože se
Katka přestěhovala do Prahy a těsně před závody byl podepsán její přestup do pražského klubu,
reprezentovala klatovskou atletiku pouze Lucka.
V srpnu se opět pro nejmladší atlety konalo soustředění v Sušici. Chtěly bychom poděkovat trenérům
a organizátorům této akce – Michalovi a Alešovi Procházkovým, Andree Jarošíkové a Renatě
Šmídové. Doufáme, že budou mít chuť a čas uspořádat další ročník, protože některé děti jezdí
pravidelně a hlavně se většina z nich na soustředění velice těší.
Mladší žactvo může trénovat 3x týdně – úterý a čtvrtek (trenéři Dana a Markéta Urubovy, Markéta
Kreuzerová), pátek (trenéři Michal Procházka a Martina Jandová). Vydatně nám v úterý a čtvrtek
pomáhají pan Pokorný a Míka. Tímto bychom jim rády za trenérskou práci, obětavost a elán.
Dana Urubová, Markéta Kreuzerová

