
Zpravodaj atletického oddílu TJ Jiskra Litomyšl – září 2021

Po prázdninové přestávce přináším stručný přehled našich aktivit, které vrcholí právě v tomto období. Na 
přelomu července a srpna jsme ještě uspořádali tradiční atletické závody, Jandíkův 69.šestiboj a Velkou 
cenu s memoriály v kouli a výšce. https://svitavsky.denik.cz/ostatni_region/fotogalerie-sprinty-vrhy-a-
hody-ozdobily-litomyslsky-atleticky-mitink-20210811.html

Co je za námi....
- poslední kolo II.ligy soutěže družstev mužů 21.8. v Jičíně a celkové umístění na 2.místě

- účast Mirka Vilčeka na MČR do 23 let 28.8. v Plzni a umístění na 9.místě

- 3.kolo KP družstev žactva v Litomyšli 29.8. - 2.místo žáci!!, 5.místo žákyně, díky všem, kteří se 
podíleli na dobré organizaci početně největších závodů(220 závodníků) uspořádaných letos v Litomyšli

- účast na KP jednotlivců 1.9.: celkem 15 medailí !!
  Starší žactvo Ústí n.O:. Vilém Voříšek – přeborník v kouli a disku, a 3.v oštěpu

Kryštof Tringela – přeborník na 60m, 150m, 3. na 100mpř.
Karolína Suchánková – 3. na 1500m

Mladší žactvo Chrudim: Jakub Brychta – přeborník v kouli, 3.na 60m a 150m
Antonín Hloušek – přeborník na 1500m
Bohdana Metyšová – 2. na 60m, 3. v kouli
Veronika Kotyzová – 2. v dálce, 3. na 150m

- 4.kolo KP družstev žactva v Chrudimi 4.9. – celkově družstvo žáků na 2.místě a postup do semifinále 
MČR, družstvo žákyň ve 4.kole čtvrté a celkově 5.místo z 13 družstev Pardubického kraje

- 6.ročník MČR ve vícebojích veteránů 4.-5.9. v Litomyšli: Ivo Strnad – přesvědčivý vítěz desetiboje v 
novém českém rekordu katogorie M70. Osobní rekordy svěřenců Věroslava Valenty, startujících 
mimo soutěž! Krásné počasí a pochvala organizátorům.

- 3.kolo KP družstev sk.B ml.žactva 8.9. v Ústí n.O. - děvčata i chlapci skončili součtem bodů na 
2.místě, 6 vítězství v jednotlivých disciplínách !

- semifinále MČR družstev starších žáků 11.9. v Jablonci n.N. - 7.místo a o tento úspěch se zasloužili:
https://svitavsky.denik.cz/ostatni_region/foto-litomyslsti-zaci-skvele-bojovali-na-mistrovstvi-

cech-mile-prekvapili-202109.html a poděkování patří vedoucímu družstva Pavlu Voříškovi

- účast na KP jednotlivců přípravek ve Vysokém Mýtě 12.9. - celkem 7 chlapců a děvčat
Maxim Jůza – přeborník na 600m a v dálce, 2. na 60m

- 3.kolo KP družstev přípravek sk.C Chrudim 15.9. - družstvo chlapců a dívek obsadilo 2.místo, ale 
celkově po 3.kolech jsou obě družstva první. Nejlepší výkony a bodový zisk podali Pavla 
Chadimová a Maxim Jůza

- 4.kolo KP družstev sk.B ml.žactva 16.9. v Litomyšli – potvrzení postupu chlapců a děvčat do finále 
KP, které se bude konat také v Litomyšli. Vítězové disciplín: Bohdana Metyšová 3x, Veronika 
Brychtová,Denis Gult a štafeta chlapců na 4x60m

- účast na Mistrovství ČR žactva Mladá Boleslav 18.-19.9.
Vilém Voříšek 5.v disku 48.05 os.rekord, 7. v kouli 13.95
Kryštof Tringela 7.r na 60m 07.52, 5.r na 150m 17.84
Michaela Tomšů 13. v oštěpu 34.35

Dobrá reprezentace našeho oddílu v konkurenci nejlepších atletů žáků z ČR

https://svitavsky.denik.cz/ostatni_region/foto-litomyslsti-zaci-skvele-bojovali-na-mistrovstvi-cech-mile-prekvapili-202109.html
https://svitavsky.denik.cz/ostatni_region/foto-litomyslsti-zaci-skvele-bojovali-na-mistrovstvi-cech-mile-prekvapili-202109.html


Co je před námi....

- atletické pondělí 20.9. v Litomyšli (disciplíny dle výběru)
- středa 22.9. 4.kolo KP družstev přípravek sk.C v Litomyšli (nominace v pondělí )
- čtvrtek 23.9.sprintérské víceboje všech kategorií (přihlášky nejpozději ve středu!!)
- neděle 26.9. Finále KP družstev ml.žactva v Litomyšli (nominace nejpozději v pátek při tréninku a 

výzva pro rozhodčí !!)
- úterý 28.9. Mezikrajové utkání ml.žactva – v nominaci jsou Jakub Brychta,Bohdana Metyšová a 
Veronika Kotyzová
- sobota 2.10. Finále KP družstev přípravek ve Svitavách (nominace ve čtvrtek 30.9. při tréninku)
- sobota a neděle 2.-3.10. Ústí n.O. Krajské přebory ve vícebojích všech kategorií (přihlášky dle dohody 
na trénincích)
- atletické pondělí 4.10 v Litomyšli (disciplíny dle výběru)
- atletické pondělí 18.10. v Litomyšli (disciplíny dle výběru)

- sobota 23.10. 49.ročník Běhu Černou horou

Na závěr těchto informací přeji všem aktivním atletům a atletkách dobré zakončení letošní sezóny s 
maximálním využitím všech závodů pro zlepšení svých nejlepších osobních výkonů.

Za oddíl atletiky Vás zdraví    Jan Kubíček                                               V Litomyšli 19.9.2021
 


