
                                            HODNOCENÍ   ALETICKÉ  SEZÓNY  2017. 

Skončila  dosud nejúspěšnější atletická sezóna v novodobé „tartanové“ historii oddílu od 
roku 2010. Výsledky ,kterých naši mladí atleti  přípravky a kategorie žactva,dorostu dosáhli                                
jsou nám povzbuzením do další práce.Škoda jen ,že největší zásluhy má jen skupina těch nej-                             
lepších na kterých je vidět ,že chtějí  atletiku dělat poctivě , tj. trénovat ,jezdit na závody a 
reprezentovat AO TJ Jiskra i město Humpolec. Ostatní se sice v hojném počtu účastní 
tréninků ,ovšem  6-7 závodů za sezónu jim“nic neříká“. Těm všem doporučíme v příští sezóně                           
nový projekt ČAS tzv.“ Atletika pro radost „ kterou povedou naši nově vyškolení trenéři.                                             
Nyní již výsledky těch nejúspěšnějších:                                                                                                                             
MLADŠÍ  ŹÁCI : KP v hale Praha (Strahov )- Tomáš Vincenc -3.místo (koule) , 1.kolo KPD                                     
1.místo -Tomáš Vincenc (60m),Milan Kvasnička -kriket,3.místo -Tomáš Vincenc (dálka) ,                                      
štafeta 4x60m (Vincenc, Kvasnička, Váňa, Paclík). 2.kolo KPD -1.místo Tomáš Vincenc 
(60m,150m)+ nový oddílový rekord  ve čtyřboji (1582 b),2.místo štafeta 4x60m(Šimek, 
Nousek, Paclík ,Vincenc).3.kolo KPD -3.místo Daniel Dočkal (800m).4.kolo KPD -2.místo 
Tomáš Vincenc(čtyřboj).Finále KPD ml.žactva Jihlava- (3.místo)družstvo Dočkal,Šimek, Paclík.                            
KP jednotlivců-Tomáš Vincenc 3x1.místo (60m,150m,oštěp),Filip Nousek-1.místo(60m př.)                                  
2.místo (dálka),3.místo (150 m),Daniel Dočkal-1.místo (800m).                                                                                  
Tomáš Vincenc reprezentoval kraj Vysočina  na LODM v Brně a přivezl si nový oddílový 
rekord v běhu na 60m,reprezentoval i v mezikrajovém pětiutkání  ve Vlašimi na 60m ,150m  
Je držitelem dvou 2.VT a jedné3.VT. V soutěži mimo dráhu si vedl nejlépe Daniel Dočkal 
2.místo v KP přespolním běhu a 3.místo v celkovém pořadí  Běžeckého poháru Vysočiny.         
Za své výkony bude vyhodnocen KAS Vysočina. Vzorně nás reprezentovala v 60 členném 
startovním poli  ve všech kolech KPD jediná závodnice Zuzka Kopicová ,která je držitelkou tří 
3.VT. Zuzka i Filip Nousek  reprezentovali také  kraj Vysočina v mezikrajovém pětiutkání ve 
Vlašimi 28.9.2017.  Mladší žáci-Jakub Paclík a Filip Nousek jsou rovněž držiteli 3. VT. 

  STARŠÍ  ŽÁCI : KP v hale-Praha (Strahov)-Jiří Blaha 2x 1.místo (60m,dálka),1x2.místo(300m),                               
1x2,místo -David Koutník(výška),2x3.místo-David Pokorný(60m př.,300m),zahajovací závody 
Třebíč-Jiří Blaha-2x1.místo (60m,dálka),David Pokorný-1x2.místo dálka,1.kolo KPD 1.místo                                 
dálka v druhém nejlepším výkonu všech dob (od r.1981) ,3.místo -60m.2.kolo KPD-Jiří Blaha                                
1.místo 60m,David Pokorný -3.místo dálka 3.kolo KPD-Jiří Blaha3x1.místo 60m,dálka,200m př                            
KP jednotlivců-Jiří Blaha 1.místo(60m), 2.místo-(dálka),3místo(150m).David Koutník-
2x3.místo(60m,300m).Jiří Blaha reprezentoval kraj Vysočina na LODM v Brně a rovněž 
překonal starý  oddílový rekord na 60m kategorie staršího žactva.Jirka je dvojnásobným 
držitelem  1.VT i druhé VT. David Pokorný (2x2.VT,2x3 .VT),David Koutník 1x2.VT ,4x3.VT.  

 DOROST : 2.kolo KPD-Martin Pekárek -1.místo výška, 3.místo dálka,3.místo ve vrhačském                               
trojboji Humpolec 2017. Martin je držitelem 3.VT.    

  MUŽI : Hubert Nesporý -mistr ČR veteránů v půlmaratónu (Žatec)   Velkým úspěchem je 
7.místo Huberta Nesporého v Jihlavském půlmaratónu (21,097 km)a 26.místo Zdeňka Šimka                 
z 266 startujících.                                                                                                    



 

PŘÍPRAVKA :1.kolo KSP-dívky mladší-Sofie Bártová -3.místo,dívky starší -Lenka Krejčí -
2.místo,Karolína Hrodková -3.místo( z54 startujících)                                                                                                             
štafeta 4x60m  -1.místo-dívky starší (Krejčí,Vápeníková,Hrodková,Holendová)                                                        
hoši starší-3.místo(Bunda, Beran,Šimáček M,Kučkovský)                                                                                               
2.kolo KSP-dívky mladší -3.místo Natálie Kašparová,dívky starší -2.místo Lenka Krejčí 
,3.místo -Karolína Hrodková.štafeta 4x60m -1.místo dívky starší,3.místo dívky mladší.                                                     
3.kolo KSP-dívky mladší  -Natálie Kašparová -2.místo,dívky starší -Lenka Krejčí-2.místo ,                                      
hoši starší –Dominik Bunda-2.místo.štafeta 4x60m -2.místo dívky mladší i dívky 
starší,3.místo- hoši mladší a hoši starší.                                                                                                                            
4.koloKSP-dívky starší -Kateřina Hrodková -1.místo,Elen Holendová -3.místo,štafeta 4x60m                                
1.místo(Krejčí, Hrodková, Holendová, Jankujová)                                                                                                           
Hoši mladší-David Kalivoda -1.místo,štafeta 4x60m -3.místo(Kalivoda,Jankuj,Zápařka,Vacek)                              
5.koloKSP-finále dívky mladší-Natálie Kašparová -1.místo,štafeta 4x60m -2.místo.                                                  
Hoši mladší-dělené 1.místo David Kalivoda,štafeta 4x60m-2.místo                                                                            
Dívky starší -Elen Holendová -3.místo,štafeta 4x60 m -1.místo (vítěz všech pěti kol KSP)                                      
O lepší celkové umístění nás připravila ve finále  neúčast některých závodníků,kteří se                                          
zalekli nepříznivého počasí.Ale i tak 2x 2místo (dívky starší a mladší) a 3.místo hochů starších                            
je úspěchem v KSP 2017. 

                                                                                                                                                              
Bernard cup -poslední běžecký závod na dráze přinesl našim závodníků v konkurenci pěti                   
atletických oddílů a dvou atletických klubů -7 zlatých,2 stříbrné a 3 bronzové medaile +                                             
2 nové rekordy tohoto závodu -Kašparová Natálie  400 m-ml.dívky přípravka,                 
Hubert Nesporý   -veterán -3000m  .  

  Přespolní běh (série 6 závodů v rámci kraje Vysočina) vynesl našim závodníkům 3x stříbro                                   
(Dočkal,Beran,Krejčí Lenka) a 3x bronz (Vacata F., Šimáček M.,Nováková A.)   

Na závěr našeho hodnocení děkujeme všem atletům,trenérům,rozhodčím i rodičům dětí                                    
přípravky,kteří se aktivně zapojili do organizace všech námi pořádaných soutěží v roce 2017 
a přejeme jim úspěšný rok 2018. 

                                                                              

                                                                             M.Krpálek -statistik AO TJ Jiskra Humpolec 

 

 

                                        

 


