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BĚH KOLEM DOUBRAVKY
Čtvrtek, 21 Leden 2010 21:19
První listopadový den se konal v Teplicích již 65. ročník
Běhu kolem Doubravky. Za AK Litvínov se tohoto, pro
atlety posledního venkovního klání, zúčastnilo 17
závodníků a závodnic. Tradičně bylo nejpočetněji
zastoupeno předžactvo, které také získalo nejvíce medailí,
2 zlaté, 2 stříbrné a jednu bronzovou.
V nejmladší kategorii na trati 200m zúročila své
zkušenosti z nejrůznějších závodů (v běhu i na kole)
Barborka Pšenková a získala zaslouženě zlatou medaili,
v těsném závěsu za ní si pak pro stříbro doběhla také
velice šikovná Ivanka Gallová. Mezi nejmladšími chlapci zabojoval Adam Motl a v cíli uhájil pěkné 2.
místo. V o něco starší kategorii v běhu na 400m předběhla Anička Vyskočilová většinu o rok starších
závodnic a zaslouženě tak obhájila bronz z loňského roku i na dvojnásobné trati. Mezi chlapci si
nejlépe vedl zkušený závodník Dominik Černohorský a získal tak pro AK Litvínov druhé zlato.
Za dospělé nastoupila v tomto ročníku pouze Vendulka Praská, která mezi ženami vytrvalkyněmi na
10km trati vybojovala 3. místo.

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ
Čtvrtek, 21 Leden 2010 21:24
V pondělí 14.12.2009 jsme vyhlásili nejlepší žáky a elévy.
V kategorii žáků byli vyhlášeni tito úspěšní atleti v pořadí
1. Monika Orctová, 2. Víťa Brinsa, 3. Saša Melcrová, 4.
Martin Havlíček a 5. Daniela Polívková.
V kategorii elévů bylo hodnocení velmi těžké, neboť jsme
vybírali z velkého množství dětí ve věku 5 až 10 let. Zde
nebylo hleděno jen na výkonnost, ale též na docházku,
chování a snahu. Nakonec bylo vybráno následujících 10
elévů bez určení pořadí:
z nejmladší tréninkové skupiny: Ivanka Gallová, Adam Motl a Barborka Pšenková, z prostřední
tréninkové skupiny: Dominik Černohorský, Kája Hosingerová, Anička Vyskočilová a Kačka
Zábojníková, z třetí skupiny: Standa Holub, Kačka Pecháčková a Mirka Skalská.
Věříme, že vyhlášené to povzbudí a ty, co se nevešli, vyhecuje, aby za rok mezi vyhlášenými byli.

Jelikož to byl trochu slavnostní večer a jeden z posledních tréninků před vánocemi, zorganizovali jsme
na místo tréninku různé soutěže s vánoční tématikou. Děkujeme rodičům za vydatnou výpomoc při
organizaci, rozhodcování i účast v bonusové disciplíně.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DOROSTU
Středa, 24 Únor 2010 20:55
Na mistrovství České republiky dorostu vyslal AK Litvínov dva reprezentanty. Monika Orctová, jejíž
zimní přípravu komplikovalo zranění spodní části páteře, příjemně překvapila halovým osobním
rekordem na 200m. Čas 26,68s ji zařadil na celkové 11.místo. Vítězslav Brinsa, který se stále zlepšuje,
běžel 400m. Pěkným časem 54,08s se umístil na 13.místě.

MČR MUŽŮ A ŽEN V PRAZE
Středa, 24 Únor 2010 21:03
Technický delegát závodu vybral tři závodníky z Litvínova na MČR mužů a žen v hale. Honzu Šalatu
ve vrhu koulí, Jirku Birnbauma v běhu na 60m a dorostenku Moniku Orctovou na 200m. Držíme
palce.

HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A ŽEN
Pátek, 05 Březen 2010 15:59
V Praze se uskutečnilo halové mistrovství ČR mužů a žen. Litvínovskou výpravu tvořili Jiří
Birnbaum, Jan Šalata a Monika Orctová.
První den se představil v běhu na 60m Jiří Birnbaum. Jeho čas 7,13s v rozběhu stačil na semifinále,
zde zaběhl ještě lépe - 7,08s. Na finále to již ale nestačilo a Jirka obsadil konečné 14.místo. Druhý den
nastoupil nejprve svěřeněc Jaroslave Neuberta Jan Šalata k vrhu koulí. Výkonem 15,70m zaostal o
4cm za finálovou osmičkou a skončil tedy na velmi pěkném 9.místě. Poté se na start běhu na 200m
postavila svěřenkyně Petra Flanderky dorostenka Monika Orctová a solidním časem 26,79s obsadila
mezi ženami celkově 17.místo. Všem děkujeme za reprezentaci našeho klubu.

AK LITVÍNOV NA KP ŽÁKŮ V HALE
Pátek, 05 Březen 2010 16:05
V sobotu 27.2.2010 se v nafukovací hale v Praze na
Strahově uskutečnily přebory Ústeckého kraje žactva.
Atletický klub Litvínov reprezentovalo celkem 7 chlapců a
8 dívek, 12 v kategorii mladšího žactva a 3 v kategoii těch
starších. Přestože výprava nebyla nijak početná,
v konkurenci téměř 300 závodníků vybojovali naši mladí
atleti celkem 11 medailí – 1 zlatou, 6 stříbrných a 4
bronzové.
Mezi mladšími žákyněmi pouze dvě závodnice patřily
k těch starším, u ostatních se víceméně jednalo o sbírání
zkušeností do dalších let. Přesto ale jejich výkony dávají velký příslib do budoucna.
Medailově neúspěšnější mezi mladšími žákyněmi byla Daniela Polívková, které se podařilo vybojovat
medaile hned dvě. Ve skoku dalekém za výkon 3,90m, kdy jen o 6 cm zaostala za vedoucí závodnicí,
získala stříbro, druhou medaili vybojovala ve skoku do výšky, kde za výkon 1,20m vystoupila na
bronzovou příčku.
Neztratila se ani Pavla Rybáčková, která mezi 45ti účastnicemi běhu na 60m vybojovala účast ve
finále A a s časem 9.15 skončila na krásném pátém místě. Zabojovala i v běhu na 150m a získala tak
v této disciplíně bronzovou medaili za skvělý výkon 22,76.
Velice dobře si vedly i mladší účastnice závodů, Miroslava Skalská se dokázala umístit v běhu na 60m
v první polovině startovního pole, dobře zaběhly i Adéla Robová a Karolína Hosingerová. Osobní
rekordy padaly jeden za druhým. Terezie Hoblíková si zde odbyla svoji závodní premiéru, příště už
bude určitě méně nervózní. V běhu na delší tratě se mladším dívkám již tolik nevedlo, přeci jen byla
znát únava z dlouhého závodního dne, kdy ještě neumějí využít čas k odpočinku. Je třeba ale pochválit
Karolínu Hosingerovou, která ač nejmladší, doběhla na pěkném sedmém místě.
V kategorii mladších žáků zazářil mladý atlet Martin Švarc, který v běhu na 60m překážek vybojoval
skvělé druhé místo. Stejný stupínek a tak i druhou stříbrnou medaili získal v běhu na 300m. Na trati
800m zabojoval velice šikovný Ondřej Nuc a dokázal zaběhnout čas, který ho nakonec vynesl na
druhé místo.
Mezi o dost mladšími žáky je třeba vyzdvihnout naproto úžasný výkon teprve devítiletého Dominika
Černohorského, který dokázal v běhu na 1500m vybojovat stříbrnou medaili ve vynikajícím čase
5:50,24. Vzhledem k jeho dosud nízkému věku je opravdu na co se na dlouhých tratích těšit.
V běhu na 60m si svoje osobní rekordy vylepšili i další mladší chlapci, výrazného zlepšení svého
osobního maxima dosáhl zejména David Morávek, který spolu se Stanislavem Holubem dokázal
doběhnout v první polovině 50ti členného pole závodníků. Svoji premiéru na závodech má za sebou i
Viktor Roškot, který v tomto běhu doběhl jen těsně za polovinou.
V běhu na 150m si mladší chlapci vedli podstatně lépe než mladší žákyně a Stanislav Holub vybojoval
pěkné 7. místo. Skvělý čas zaběhl i David Morávek a Viktor Roškot.

V kategorii staršího žactva reprezetovali na KP litvínovskou atletiku Saša Melcrová, Dominika
Rollerová a Martin Havlíček.
Jedinou zlatou medaili pro celou výpravu na KP vybojovala právě Saša Melcrová a to ve vrhu koulí,
když si vylepšila osobní rekord o 56 cm a vyhrála tedy výkonem 7.32 m. Přidala ještě třetí místo v
běhu na 1500 m a sedmé místo v běhu na 60 m. Je vidět, že jde o různorodé disciplíny a je možné že
nám roste budoucí sedmibojařka. Dominika Rollerová se na svých prvních závodech věnovala pouze
technickým disciplínám a ve skoku dalekém získala bronzovou medaili. Ve skoku do výšky na ní
zbylo nepopulární čtvrté místo
Martin Havlíček se zaskvěl v běhu na 300m , kde časem 44.18 m získal stříbrnou medaili a osmé
místo pak přidal v běhu na 150 m časem 20.87 s. Pochvalu si ale zaslouží za výkon ve skoku dalekém
(v budoucnosti jeho hlavní disciplína), kde se poprvé dostal přes pětimetrovou hranici a to skokem
dlouhým 515 cm a obsadil pěkné čtvrté místo.
Jako poslední disciplína se běžely štafety 4x200m. Chlapecká štafeta (Holub, Morávek, Švarc a Nuc)
doběhla ve svém běhu na třetím místě a celkově se umístila ze 13ti štafet na pěkném pátém místě
v čase 2:18,20. Družstvo mladších žákyň ve složení Rybáčková, Robová, Skalská a Polívková
zopakovalo úspěch chlapců a doběhlo v ještě lepším čase 2:17,99 také na celkově pátém místě.
V konkurenci starších a zkušenějších zaslouží za tento výkon všichni velkou pochvalu.

SPRINTERSKÝ TROJBOJ
Úterý, 09 Březen 2010 14:47
V pondělí 1.3. náš oddíl pořádal v hale za Koldomem
tradiční sprinterský trojboj sestávající se z běhů na 40, 50 a
140 m.
Kategorie mladších žákyň byla na prvních třech místech
nejvyrovnanější. Zvítězila Petra Gajdošová z Baníku
Meziboří (dále BM) celkovým časem 38,3, druhá byla
Kateřina Pecháčková (38,4) z našeho oddílu a třetí místo
obsadila totožným součtem časů Lenka Miškolciová (BM),
když o umístění rozhodovalo předem dané pomocné
kritérium.
V kategorii mladších žáků zvítězil Jan Kočí (BM), druhý Stanislav Holub a třetí Matěj Kříž (oba
z našeho oddílu).
Mezi elévkami byla nejrychlejší Miroslava Skalská a za ní svedly velký boj nakonec druhá Anna
Vyskočilová a třetí Kateřina Zábojníková (všechny jsou členkami našeho oddílu).
Mezi elévy zvítězil Tomáš Kratochvíl a za ním se umístil Dominik Černohorský a Walter Lauf (vše
AK Litvínov).
Účast byla hojná zejména v obou kategoriích elévů.

MRAZIVÝ JARNÍ BĚH V LOUNECH
Úterý, 09 Březen 2010 14:51
V neděli 7.3.2010 se v Lounech konal již 44. ročník
Jarního přespolního běhu – Memoriálu Lucky Náprstkové.
Jarní byl běh jen podle názvu, počasí ale bylo slunečné,
terén byl zasněžený a umrzlý.
Za AK Litvínov startovalo 9 mladých atletů, kteří dokázali
vybojovat celkem 5 medailí. Nebýt nemocí, mohla být
medailová žeň ještě větší.
Mezi nejmladšími žákyněmi do 7ti let doběhla na trati
200m na třetím místě Andrea Grundová, která přišla o
druhé místo až těsně před cílem. V kategorii žáků do 9ti let se běželo již 500m a Matěj Bursík na této
nelehké trati vybojoval zaslouženě třetí místo. Mezi stejně starými žákyněmi zabodovala Kateřina
Zábojníková a s přehledem si doběhla pro první místo, když ostatní soupeřky nechala daleko za sebou.
Další úspěšnou závodnicí za AK Litvínov byla Miroslava Skalská, která v kategorii do 11let na stejné
trati v početném startovním poli doběhla na třetím místě.
V kategorii mladších žáků absolvoval zasněženou trať s dvěma kluzkými výstupy Martin Švarc a
doběhl si po 1200m pro krásné třetí místo.
V Lounech jsme měli zastoupení také v kategorii dospělých. Za ženy se na trať dlouhou 3400m vydala
Vendulka Praská a vybojovala čtvrté místo. Její svěřenec Martin Česal změřil své síly s muži-mílaři na
trati dlouhé 2400m a obsadil pěkné třetí místo.

JARNÍ BĚH NA RESSLU
Neděle, 11 Duben 2010 22:15
V neděli 28.3.2010 za slunečného počasí proběhl již 33. ročník Jarního běhu na Resslu.
V kategorii předžákyň startovalo 24 dívek na trati dlouhé 500 m. O dva roky mladší Anna Vyskočilová
si dokázala v této silné konkurenci doběhnout pro skvělé sedmé místo. Neztratily se ani Karolína
Hosingerová, Karolína Špačková a Adéla Robová.
V kategorii předžáků na stejné trati jako děvčata startovalo 30 chlapců a z našich se nejlépe umístil
Dominik Černohorský na devátém místě. Dalšími našimi závodníky byl Tomáš Praský, Tomáš
Kratochvíl, Matěj Vodička, Tomáš Karban a Adam Brettschneider, kterému je teprve 6 let.
Škoda, že nebyla vyhlášena další kategorie a mladší děti tak musely závodit se staršími.
Mladší žactvo běželo trať dlouhou 1 km a mezi chlapci obsadil pěkné třetí místo Ondřej Nuc. Dále
běželi Matěj Kříž a za dívky Kateřina Pecháčková.
V kategorii žen si doběhla pro třetí místo na trati 2700 m Vendulka Praská a mezi vytrvalci na 8800m
obsadil nepopulární čtvrté místo Martin Česal.

VELKÁ ŽATECKÁ
Neděle, 11 Duben 2010 22:18
V sobotu 3.4.2010 se již tradičně litvínovští atleti
zúčastnili přespolního běhu Velká Žatecká za rekordní
účasti 194 závodníků. A rozhodně se zde neztratili, spíše
naopak.
Hned v první kategorii „Elévky“ s velkým nasazením
zvítězila na trati 200 m Zuzana Klokočová v čase 37,6,
která tímto získala i krásný (a určitě i dobrý) dort jako
nejlepší žákyně v nejmladší kategorii. Na sedmém místě
doběhla Kamila Javorková v čase 43,9. Pro obě nejmenší
závodnice to byl jejich první velký závod.
V kategorii přípravka obsadil pěkné osmé místo Adam Motl na trati dlouhé 500 m časem 2:29,3.
Mezi dívkami této kategorie vyhrála Anna Vyskočilová skvělým časem 2:11,6 a hned za ní si pro
druhé místo doběhla mladší Barbora Pšenková (2:13,2). Páté místo obsadila Kateřina Zábojníková
(2:22,7) a deváté Karolína Špačková (2:27,4)
V nejsilněji obsazené kategorii Přípravka B startovalo 31 chlapců a zkušený Dominik Černohorský ve
vyrovnaném finiši nakonec obsadil třetí příčku v čase 1:58,7.
V dívčí kategorii Přípravky B si doběhla Zuzana Špačková pro osmé místo v čase 2:18,7 a mezi
mladšími žáky se na desátém místě umístil Matěj Kříž (1 350 m – 7:18,4).
Medailová nadílka pokračovala i v kategorii dospělých, kde Vendulka Praská v běhu na 2 700m
obsadila mezi ženami třetí příčku za výkon 11:21,3. V hlavním závodě na 6 400 m obsadil Martin
Česal ve velké konkurenci krásné čtvrté místo.
Celkově se náš oddíl umístil v medailovém hodnocení jako třetí za zisk dvou zlatých, jedné stříbrné a
dvou bronzových míst.

II.LIGA ŽEN ZAHÁJENA
Pondělí, 24 Květen 2010 13:07
Dne 22.5.2010 se ženy litvínovského družstva zúčastnily
prvního kola II.ligy v Praze - Stromovce . Přesto, že se
dostavilo velmi málo závodnic, vybojovaly celkově krásné
5.místo.
Nejvíce bodů získala zkušená závodnice Vendulka Praská,
která jich ve třech disciplínách posbírala dohromady 17.
Další oporou družstva je již tradičně hostující Marta
Valtová, ve výšce a v kouli získala pro družstvo celkem

16,5 bodů. Také sprinterka Monika Orctová se již prosazuje v bězích na 100 a 200m a pěknými časy
vybojovala celkem 11 bodů. Letos naše družstvo po přestupu z USK Praha posílila Andrea Ciesla,
která se rozhodla soutěžit v druhé lize a suveréně zvítězila v oštěpu. Ve vrhačských sektorech se
můžeme i letos spolehnout také na Sašu Adlerovou, která za nás již několik let hostuje a pořád je pro
náš tým platnou bodující závodnicí. Lucka Kommová si i přes přípravy na státnice udělala na závody
čas a v běhu na 400m př. doběhla pro 5 bodů. První velké závody si zkusila Dominika Rollerová.
Bodovat sice nedokázala, věříme však, že se stane stálou a platnou členkou družstva.
Věříme, že k příštímu kolu nastoupí naše družstvo ve větším počtu závodnic a konečný výsledek bude
ještě lepší.

KPD MUŽŮ V POLOVINĚ
Pondělí, 31 Květen 2010 22:57
Krajský přebor družstev má za sebou již první polovinu. Letos v této soutěži startuje po loňském
sestupu z 2.ligy také naše družstvo mužů. Dle očekáváni se boj o první místo zaručující postup do
baráže omezil na tři družstva – AK Chemopetrol Litvínov, ASK Děčín a TJ Lovochemie Lovosice.
Naše družstvo drží po prvních dvou kolech první místo s náskokem jednoho bodu právě na Děčín.
K největším oporám našeho družstva patří zejména vrhači. Nejvíce bodů zatím získal Radek Reisz,
který se dokáže mimo vrhačské sektory prosazovat také ve skoku dalekém a v trojskoku. Výrazně
boduje také Lukáš Bubeníček a Jan Šalata. Druhý jmenovaný se blýskl zejména při druhém kole v
Děčíně, kde poslal kouli na hranici 17 metrů.

LITVÍNOV MÁ KOULAŘE S VÝKONEM 17 METRŮ
Pondělí, 31 Květen 2010 23:02
Jan Šalata, atlet Litvínova, pokořil ve vrhu koulí sedmnáct
metrů na přeboru družstev v Děčíně. Tímto výkonem se
dostal mezi 10 nejlepších koulařů ČR. Jeho cílem je
přiblížit se letos co nejvíce 18metrové hranici.
Družstvo mužů bojuje v přeboru kraje o prvenství s ASK
Děčín. Zbývají ještě dvě kola, kdy třetí kolo se uskuteční na
domácím atletickém stadionu na Meziboří a to 22.8.2010.

KP MUŽŮ A ŽEN 2010
Pondělí, 31 Květen 2010 23:04
V neděli 30.5. se v Bílině uskutečnily krajské přebory mužů a žen. Litvínovská výprava přivezla z
těchto závodů celkem 6 medailí – 4 zlaté a po jedné stříbrné a bronzové.

O zlaté medaile se postarali Jiří Birnbaum v běhu na 100m - 11,25s, Jan Šalata ve vrhu koulí - 16,65m,
Zbyněk Nývlt v běhu na 400m překážek – 59,86s a Andrea Ciesla v hodu oštěpem – 38,18m. Stříbro
vybojovala na dvoustovce Monika Orctová nejlepším letošním časem 26,52s, navíc přidala čtvrté
místo ze skoku dalekého. Bronz získal Martin Česal v běhu na 1500m – 4:33,38. Osobní rekord si v
Bílině vylepšil Víťa Brinsa, čas 24,29s na 200m by měl stačit na účast na MČR dorostu. Pěkný výkon
předvedl na „půlce“ Pavel Cmíral, časem 2:03,78 obsadil 7.místo

MČR VE VÍCEBOJÍCH
Pondělí, 31 Květen 2010 23:06
Ve dnech 28.-30.5 proběhlo ve Staré Boleslavi MČR ve
vícebojích. Náš klub reprezentovala v sedmiboji mezi
ženami Vendulka Praská. V závodě se jí dařilo, vytvořila si
šest osobních rekordů a přidala jeden rekord vyrovnaný.
Navíc přepsala klubový rekord v sedmiboji, který má nyní
hodnotu 3946 bodů a celkově obsadila 9.místo.
Těchto závodů se zůčastnila také Marta Valtová z ASK
Počerady, která hostuje za naše druholigové družstvo.
Získala 3921 bodů a mezi juniorkami obsadila 6.místo.

2.KOLO 2.ATLETICKÉ LIGY V DĚČÍNĚ
Čtvrtek, 10 Červen 2010 23:18
Druhá atletická liga má za sebou své druhé kolo, které se uskutečnilo
6.6. v Děčíně. Naše družstvo žen v něm zopakovalo 5. místo z
prvního kola, bodový zisk se však podařilo výrazně zvýšit.
Nejvíce se o to postarala Marta Valtová, která získala 25 bodů, když
obsadila druhé místo ve vrhu koulí ( 11,60m) a ve skoku vysokém
( 150cm) a čtvrté místo v hodu oštěpem ( 34,45m). Dařilo se také
Saše Adlerové, ta skončila výkonem 31,73m čtvrtá v hodu diskem a
pátá v oštěpu za 31,77m. Soutěže oštěpařek se zúčastnila také
Andrea Ciesla a výkonem 38,85m výhrála. Na sprinterských tratích
se opět prosadila Monika Orctová, na „stovce“ skončila v čase
13,14s pátá, na trati 200m pak šestá za 26,71. Stejné disciplíny
absolvovala také Anna Šetková, získala celkem 5bodů. Na body
poprvé dosáhla také Dominika Rollerová, skončila ve výšce na
děleném třetím míste výkonem 145cm. V běhu na 400m překážek jsme měli dvě závodnice, Vendulka
Praská obsadila třetí, Lucka Kommová sedmé místo. Na nejdelší trati se představila Pavla Vávrová,
obsadila šesté místo.

DEVĚT MEDAILÍ Z KRAJSKÝCH PŘEBORŮ
Pondělí, 14 Červen 2010 21:15
V Děčíně se uskutečnily krajské přebory juniorstva, dorostu a staršího žactva jednotlivců.
Litvínovskou atletiku reprezentovali: dorostenka Monika Orctová – obsadila druhé místo v běhu na
100 m ve výborném čase 12.84 s. a vítězství a zlatou medaili si připsala v běhu na 200m v osobním
rekordu 25.83 s. Oba tyto výsledky ji zajistili účast na MČR dorostu, které se uskuteční za 14 dní
v Táboře. Doplňkově si vrhla ještě kouli a skončila výkonem 7.44 m na šestém místě. Mezi dorostenci
se představil Víťa Brinsa. V běhu na 400 m obsadil třetí místo v novém osobním rekordu 52.78 s., což
by také mělo stačit na účast na MČR dorostu. Dále obsadil sedmé místo v běhu na 200 m slušným
časem 24.21 s. a doplňkově si vrhl kouli a za 8.00 m bral druhé místo.
Mezi staršími žáky se představil Martin Havliček. Vybojoval dvě bronzové medaile: v běhu na 200 m
př. Časem 32,24 s. a ve skoku dalekém výkonem 523 cm. Přidal ještě čtvrté místo v běhu na 150 m
časem 20.24 s. Všechny tyto výkony jsou nové osobní rekordy. V dobré formě se představila Dominka
Rollerová. Vyhrála skok vysoký v novém osobním rekordu 150 cm a přidala bronz ze skoku dalekého
za výkon 461 cm. Novou tváří v litvínovském dresu byla žákyně Dominka Hosingerová, která
vybojovala třetí místo v běhu na 800 m a získala bronzovou medaili.

V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH PADALY OSOBNÍ REKORDY
Čtvrtek, 17 Červen 2010 08:56
Tréninková skupina trenéra Flanderky se zúčastnila mítinku v Marianských Lázních. Závody měly
velice dobrou sportovní úroveň a zúčastnilo se jich několik českých reprezentantů a zahraničních
borců. Litvínovská výprava se ale silné konkurence nezalekla. Martin Havlíček obsadil pěkné čtvrté
místo v běhu na 300 m žáků v osobním rekordu 44.10 s. V běhu na 400 m mezi muži obsadil
dorostenec Vítězslav Brinsa páté místo v osobním rekordu 52.65 s., což mu v současných tabulkách
zajišťuje start na mistrovství republiky dorostu. Sprinterka Monika Orctová se poprvé v životě
představila na trati 400 m. V závodě si vedla skvěle, i když závěrečné metry hodně bolely. Nakonec
obsadila mezi ženami krásné čtvrté místo ve skvělém čase 61.11 s. a probojovala se na mistrovství
České republiky dorostu v další, již třetí disciplíně.

VALNÁ HROMADA KLUBU
Pátek, 25 Červen 2010 15:48
Ve čtvrtek 24.6. se na zimním stadionu v Litvínově uskutečnila valná hromada AK Chemopetrol
Litvínov.
Delegáti zde byli seznámeni s čiností a hospodařením klubu v uplynulých dvou letech a schválili plán
činosti a rozpočet pro další období.
Součástí valné hromady byly také volby do výkonného výboru a volba revizora. Členy výkonného
výboru pro následující dva roky zůstali Tomáš Hellmich, Jaroslav Neubert, Pavel Břicháč, Martin
Česal, Petr Flanderka, Martin Lančarič, Miroslav Otcovský a Luděk Toman. Novým členem se stal

Pavel Cmíral, nahradil tak Vendulku Praskou, která již do výboru nekandidovala. Revizorem klubu
byla zvolena Šárka Svobodová.
Výkonný výbor se ihned po valné hromadě sešel, aby zvolil své předsednictvo. Předsedou klubu
zůstává Tomáš Hellmich, místopředsedou Jaroslav Neubert a hospodářem Pavel Břicháč.

MONIKA ORCTOVÁ SI NA MČR VYTVOŘILA DVA OSOBNÍ
REKORDY
Úterý, 29 Červen 2010 23:26
Mistrovství České republiky juniorstva a dorostu přivítalo
město Tábor. Litvínovskou atletiku měli reprezentovat
Monika Orctová a Vítězslav Brinsa. Bohužel velká smůla
se přilepila na paty (tedy spíš na kotník) Vítězslavu
Brinsovi, který si těsně před odjezdem na hodině tělocviku
podvrkl kotník a na MČR tak cestovala jen Monika
Orctová.
Svěřenkyně Petra Flanderky se v sobotu přestavila v běhu
na 400 m. Opět si vylepšila osobní rekord. Výborný čas
60.47 s. stačil nakonec na krásné 10. místo mezi
dorostenkami.
V neděli pak přišly na řadu rozběhy na 200 m. Monika opět zabojovala a výsledkem byl další osobní
rekord (25.70 s.) a zasloužený postup do finále. Ve finále pak předvedla opět pěkný výkon (25.87 s.) a
nakonec z toho bylo výborné 8. místo.

GRAND PRIX V ÚSTÍ NAD LABEM
Pondělí, 19 Červenec 2010 10:24
Mezinárodního mítinku v Ústí nad Labem se díky letošním výborným výsledkům mohla zúčastnit i
litvínovská Monika Orctová.
V běhu na 400m si mezi ženami doběhla pro pěkné páté místo časem 62,09s. Závod ovládly obě
japonské reprezentantky a pro Moniku to byla další nová zkušenost.

MČR MUŽŮ A ŽEN - BIRNBAUM PÁTÝ, CIESLA SEDMÁ
Středa, 21 Červenec 2010 15:08
Mistrovství České republiky mužů a žen se uskutečnilo v Třinci.
Litvínovskou atletiku zastupovali Jiří Birnbaum a Andrea Ciesla,
zraněný Jan Šalata bohužel nastoupit nemohl.
Jirka se představil nejprve v rozběhu a výborným výkonem 10.88s
s přehledem postoupil do osmičlenného finále. Ve finále se
výborně popral s protivětrem a výkonem 10.95s porazil i papírově
lepší borce. Výsledkem je výborné páté místo mezi nejrychlejšími
muži v ČR
Andrea se postavila po boku dalších osmi oštěpařek k závodu v
neděli. V závodě, ve kterém počasí oštěpařkám nepřálo, se ji příliš
nedařilo a obsadila sedmé místo výkonem 39.09 m.

SAŠA ADLEROVÁ NA ME VETERÁNŮ
Čtvrtek, 29 Červenec 2010 21:52
Ve dnech 15. - 24. července se v Maďarsku uskutečnilo 17.
ME veteránů. Toho se vkategorii W50 zúčastnila také
Alexandra Adlerová, členka našeho ligového družstva.
Svůj oštěp hodila ne metu 34,15m, čímž zaostala jen 7cm
za svým osobním rekordem a v konkurenci 7 závodnic
obsadila 2. místo.

SOUSTŘEDĚNÍ VE STŘÍBŘE
Úterý, 10 Srpen 2010 22:20
Celkem 14 atletů se pod vedením Jardy Neuberta a
Vendulky Praské zúčastnilo ve dnech 30.7.-7.8.
soustředění ve Stříbře. Stříbrský sportovní areál poskytuje
pro přípravu ideální podmínky a tak věříme, že se všichni
dobře připravili na druhou část sezóny. Možnost prokázat
svou formu budeme mít již o víkendu 21.-22.8. Družstvo
žen se představí v závěrečném čtvrtém kole 2.ligy, muži
budou na domácím stadioně bojovat ve 3.kole KP o první
místo zaručující postup do baráže o 2.ligu.

3.KOLO KPD MUŽŮ A ŽEN V MEZIBOŘÍ
Pondělí, 16 Srpen 2010 23:02
AK Chemoperol Litvínov pořádá dne 22.8.2010 3.kolo KPD mužů a žen na domácí půdě, na
atletickém stadionu v Meziboří. Propozice zde.

SOUSTŘEDĚNÍ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ
Středa, 18 Srpen 2010 21:47
Tréninková skupina Petra Flanderky strávila letošní soustředění spolu s tréninkovou skupinou z
Tábora a ukrajinským dálkařem Alexejem Serdučenkem (781 cm) v Novém Městě nad Metují. Počasí
tréninkům přálo a tak se udělalo spousta práce. Na závěr se Monika Orctová a Vítězslav Brinsa
zúčastnili mezinárodního mítinku právě v dějišti soustředění. Doufejme tedy, že kluci teď budou dobře
připraveni na zbytek soutěží družstev a Monika především na MČR mužů a žen do 22 let, které se za
14 dní koná v Břeclavi.

DĚTSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ V ZÁKUPECH
Úterý, 31 Srpen 2010 21:39
Letošní dětské soustředění proběhlo v týdnu od 7.8. do
14.8. v Zákupech. Soustředění se zúčastnilo 24 dětí ve věku
od 8mi do 13ti let a o děti se starali tři pomocníci a tři
trenéři - Jitka Kasalová, Martin Lančarič a Šárka
Svobodová. Děti byly rozděleny do 3 tréninkových skupin
po 8mi a navíc byla vytvořena i 4 smíšená družstva pro
různé doplňkové soutěže a hry. Kromě dřiny jsme tak
upevnili partu, prohloubili vztah ke sportu a užili si hezký
týden. Přestože nás záhy po příjezdu přivítaly největší
povodně v dějinách Zákup a tréninkové plány bylo nutno
upravit, dokázali jsme najít alternativy a děti rozhodně nezahálely.

MUŽI PRVNÍ V KRAJSKÉM PŘEBORU
Středa, 08 Září 2010 20:13
Poslední kolo KPD mužů, které se konalo v neděli 5.9. v
Bílině, slibovalo dramatický boj o celkové první místo.
Naše družstvo se před tímto kolem dělilo o vedoucí pozici s
muži ASK Děčín. Nasazení obou družtev dokazuje 21
startujících za Děčín a dokonce 23 za Litvínov. To vedlo k
velkým bodový ziskům na obou stranách. Po závěrčných
štafetách jich bylo více na našem kontě, což znamenalo
vítězství jak v posledním kole, tak v celém KPD a právo na
účast v prolínací soutěži o II.atletickou ligu.
Jako tradičně jsme výrazně bodově získávali ve vrzích, ale
také v dlouhých bězích, ve sprinterských disciplínách jsem naopak ztráceli.
Nejhodnotnějšího výkonu dne dosáhl Jan Šalata, ve vrhu koulí zvítězil výkonem 17,37m a vylepšil tak
jak své osobní maximum, tak klubový rekord. Navíc přidal druhé místo v hodu diskem výkonem
41,59m. Nejlépe bodujícím závodníkem se stal Radek Reisz, který vyhrál hod kladivem (41,53m),
skončil druhý v hodu oštěpem (50,08m) a třetí ve skoku dalekém. Do družstva se navrátivší Kamil
Burda obsadil výkonem 13,08 druhé místo v kouli, druhý skončil také v hodu kladivem, v disku byl
třetí za 39,87m. Stejné disciplíny absolvoval také Petr Flanderka a ve všech obsadil čvrté místo. Lukáš
Bubeníček získal 3.místo v hodu oštěpem výkonem 47,76m. Zbyněk Nývlt vyhrál v čase 28,18
netradičních 200m překážek, v trojskoku přidal třetí místo a bodovat dokázal i v běhu na 300m. O
vítězství se postaral také Miroslav Veselý, který trať dlouhou 5000m zvládl za 16:54,87. Kombinaci
nejdelších běhů – 1500m, 5000m a nakonec 800m ve štafetě – absolvovali Jan Weber a Martin Česal.
Honza skončil v obou individuálních bězích třetí. Na 1500m časem 4:29,37, na 5000m časem
17:39,60. Martin obsadil na patnáctistovce místo druhé za 4:27,57, na delší trati doběhl čtvrtý. Pěkné
čtvrté místo v běhu na 200m překážek obsadil Jakub Procházka, body si připsal také ve skoku
vysokém a v trojskoku. Celkem bodovalo 22 závodníků. Všem zúčastněným děkujeme za bojovnost a
nasazení.
Prolínací soutěž o II.atletickou ligu se uskuteční v neděli 19.září.

MUŽI POSTUPUJÍ DO 2.LIGY
Úterý, 21 Září 2010 19:49
V neděli 19.září proběhla v Jihavě za účasti 11 družstev
prolínací soutěž o účast ve druhé atletické lize. Naše
družstvo se muselo obejít bez opory Jana Šalaty, kterému
start nedovolilo zranění. Přesto jsme skončili v tomto
utkání na nečekaném druhém místě a po roční pauze se tak
vracíme do druhé ligy.
Nejvíce bodů získal Jan Jelínek, který nám přijel pomoci do
baráže. Dokázal vyhrát běh na 110m překážek v čase

16,29s a skok vysoký výkonem 187cm. Vítězství si připsal také Petr Flanderka, který v disku
výkonem 39,42m porazil zbytek startovního pole. V kouli si připsal pokusem dlouhým 12,23m páté
místo. Trdičně se prosazoval také Radek Reisz. V hodu oštěpem skončil třetí výkonem 48,86m, v
kvalitně obsazeném hodu kladivem obsadil místo čtvrté za 41,90m, ve skoku dalekém skončil sedmý –
607cm. Dařilo se také Víťovi Brinsovi, výsledkem bylo čtvrté místo na „čtvrtce“ v čase 53,07s a osmé
místo na 200m za 24,18s. Pavel Cmíral vybojoval dvě šestá místa, v běhu na 400m překážek časem
61,98s, na půlce pak časem 2:06,25. Na půlce se představil také Josef Posel a s časem 2:07,99 se dělil
o sedmé místo. V běhu na 400m překážek bodovali také Jakub Procházka (63,02s – 9.místo) a Tomáš
Tyrner (63,26s – 10.místo). Lukáš Bubeníček startoval ve svých tadičních vrhačských disciplínách. V
hodu oštěpem obsadil šesté místo za 44.55m, v disku byl o jedno místo horší za 33,59m. Mezi vrhači
bojoval také předseda klubu Tomáš Hellmich, který v disku a kladivu vybojoval shodně osmé místo.
Zbyněk Nývlt tentokrát dokázal bodovat pouze v běhu na 400m. Časem 53,91 obsadil sedmé místo. V
nejdelším běhu na 5000m jsme měli tři zástupce. Nejlépe si vedl Jakub Langhamer, který obsadil
sedmé místo v čase 16:47.73, Martin Česal doběhl v čase 17:10,95 na místě devátém. Jan Weber
bohužel do cíle nedoběhl. Skok o tyči absolvoval David Melničuk a jeho výkon stačil na 9.místo.
David Česal skončil desátý v běhu na 110m překážek. Stejného umístění dosáhl také Petr Scigel v
běhu na 200m v čase 24,27s.
Celkem letos za naše družstvo nastoupilo 31 závodníků, všem děkujeme za jejich nasazení při boji o
návrat do druhé ligy.

ČTRYŘBOJ ELÉVŮ V MEZIBOŘÍ
Čtvrtek, 30 Září 2010 22:42
Ve středu 22.9.2010 jsme pořádali čtyřboj elévů. Počasí
nám přálo, bylo krásně slunečno. Závody organizoval náš
oddíl, tak jsme bohužel neměli moc času na naše svěřence,
kde by bylo potřeba poradit a pomoci, zejména u dálky a
míčku. Přesto si naši závodníci vedli dobře. Ti, kterým se
nevedlo úplně podle jejich představ, svoje výkony určitě
zlepší v dalších závodech. Všichni závodníci odvedli
maximální snahu a bojovnost, takže všechny chválíme.
Kategorie Elévky A (99-00):
V kategorii nejstarších elévek vybojovala Mirka Skalská slušné 9. místo, přestože některé disciplíny 4
boje nejsou zrovna její silnou stránkou. O rok mladší Karolína Hosingerová se se stále zlepšujícími
výkony umístila na 14. místě. Hned za ní skončila Zuzana Špačková, jejíž první výkony jsou velmi
slibné. Zabojovala i Nikola Štrambáčová, která se v atletice postupně „otrkává“ a stále zlepšuje.
Elévky B (01-02):
Katka Zábojníková, která je navzdory svému mládí již zkušená závodnice, zvítězila ve své kategorii,
když vynikajícím časem vyhrála sprint a ve zbývajících disciplínách vybojovala druhá místa. Anna
Vyskočilová s přehledem jasně zvítězila v běhu na 600m, třetí místo obsadila ve sprintu, čtvrté
v míčku a slabší dálka jí připravila o možné třetí celkové místo. Přesto celkové čtvrté místo v silné
konkurenci je parádní.

Karolína Špačková skvěle zabojovala a ve své kategorii obsadila pěkné 6. místo, přičemž závodnice
před ní byly všechny o rok starší. Ve všech disciplínách si vytvořila osobní rekordy a je velkou nadějí
do dalších závodů. Hned za ní se umístila s výbornými výsledky Ivana Gallová, která si výrazně
polepšila v běhu na 60 m i skoku do dálky. Pozadu nezůstala ani Barbora Pšenková, která v silné
konkurenci vybojovala 9. místo.
Dita Kroupová odvedla hezké výkony, nejkvalitnější v běhu na 600 m a obsadila hezké 11. místo. Své
první závody absolvovala vždy usměvavá Petra Kadlecová a přestože je atletický začátečník, vedla si
velice dobře a zaslouží pochvalu.
Elévky C (03 a mladší):
Mezi nejmladšími elévkami se nejlépe vedlo Zuzce Klokočové, která nakonec obsadila v této kategorii
pěkné druhé místo. Hned za ní se umístila Kamilka Javorková a Barborka Kaftanová. Všechna děvčata
si vedla velice dobře, přestože velké závody mají teprve před sebou.
Kategorie Elévů A (99-00):
Dominik Černohorský obsadil celkové 11. místo a přestože se závodilo v disciplínách, které nejsou
zrovna jeho šálek kávy, dokázal se ve třech z nich výrazně zlepšit. Hned za ním skončil se solidními
výkony David Morávek s výrazným zlepšením v míčku. Své obvyklé kvalitní výkony odvedl i Tomáš
Kratochvíl.
Elévové B (01-02):
Ve středu výsledkové listiny se nejlépe z našich mladších chlapců umístil Matěj Bursík, které se
obzvlášť povedl běh na 60m, v ostatních disciplínách za svými nejlepšími výkony z jara o něco
zaostal, přesto jsou to velice kvalitní výkony. Matouš Lank se dokázal zlepšit ve všech disciplínách 4
boje, zejména v míčku a dálce je viditelný pokrok. Hned za ním se umístil Vojta Karásek, který zatím
mnoho závodů neabsolvoval, takže není s čím srovnávat. V běhu na 60m se ale dokázal oproti loňsku
výrazně zlepšit. Honzík Tuhý začal chodit na atletiku teprve nedávno, přesto na svých prvních
závodech odvedl velice pěkné výkony. Zejména na 600m zaběhl velice pěkný čas, druhý nejlepší
z našich mladších hochů. Honzík Paluška, který vyniká spíše obratností než rychlostí, se přesto
polepšil ve všech disciplínách.
Elévové C (03 a mladší):
Mezi nejmladšími chlapci jsme měli dva zástupce, Kubu Paličku a nejmladšího účastníka čtyřboje
Ondru Bursíka. Kuba se oproti jaru dokázal výrazně zlepšit v běhu na 60m. Oba chlapce je třeba
pochválit. Pokud budou chodit pravidelněji, určitě jejich výkonnost dále poroste.

ZÁVODY ELÉVŮ V MOSTĚ
Středa, 13 Říjen 2010 15:20
Ve středu 29.9.2010 se v Mostě konaly závody elévů,
v rámci nichž byly vyhodnoceny i nejlepší družstva chlapců
a dívek. Pohár v kategorii dívek získaly nakonec naše
elévky. Rozdíl mezi prvním Litvínovem a druhým Mostem
byl opravdu jen těsný, takže se počítal každičký výkon
(bodík). Všechny holky se opravdu snažily a zaslouží si
velkou pochvalu. Radost nemáme ale jen z vítězství za
družstvo, urodilo se i mnoho osobních rekordů a mladší
elévky by se neztratily ani mezi těmi staršími.
Hodu míčkem v kategorii starších elévek se zúčastnila
Nikola Štrambáčová a výkonem jen o něco kratším než je její osobní rekord se umístila na čtvrtém
místě.
Mezi mladšími elévkami svým standardně skvělým výkonem získala první místo a tím i zlatou medaili
Kačka Zábojníková, zabojovala i Petra Kadlecová a těsně získala bronzovou medaili.Skoku do dálky
se mezi staršími elévkami zúčastnily hned 4 závodnice, z nichž tři dokázaly v poměrně silné
konkurenci bodovat.
Bronzovou medaili získala za svůj osobní rekord Mirka Skalská, která se zlepšila o více jak 40 cm.
Zuzana Špačková také vylepšila svůj osobní rekord a obsadila celkově osmé místo. Osobní rekord
padl i u Adély Robové, která se dostala poprvé nad 3 metry, obsadila celkově deváté místo. Po dvou
nezdařených pokusech se skok povedl i Nikole Štrambáčové a ta si tak nakonec svůj osobní rekord
vylepšila o pěkných 10cm. Mezi mladšími elévkami skákala z našich dívek jen Barborka Pšenková,
která svým standardním vynikajícím výkonem vybojovala stříbrnou medaili.
V běhu na 600m zabojovala mezi staršími elévkami Zuzana Špačková a obsadila v osobním rekordu
pěkné sedmé místo. O dvě místa za ní doběhla Karolína Hosingerová. Mezi mladšími se skvěle
předvedla Anička Vyskočilová a zcela zaslouženě získala zlatou medaili. Neztratila se však ani
maličká Karolínka Špačková a úžasným výkonem vybojovala bronzovou medaili a zlepšila si i svůj
osobní rekord. Barborka Pšenková také zabojovala a doběhla pátá. Body družstvu však přinesla i Dita
Kroupová, která doběhla sedmá.
Vydařily se i běhy na 150m. Mirce Skalské jen těsně unikl bronz, když zaváhala na startu. Přestože ve
svém běhu doběhla první a vylepšila svůj osobní rekord, stačilo to nakonec jen na čtvrté místo.
Bodovala i Karolína Hosingerová a Adéla Robová, které se shodně umístily na posledním bodovaném
desátém místě.
Běh na 150m mezi mladšími elévkami a tím i zlatou medaili vyhrála Anička Vyskočilová, které na
záda dýchala Kateřina Zábojníková, ta tak získala stříbrnou medaili. Obě běžely moc pěkně. Opět
zabojovala ale i Karolínka Špačková a dosáhla na skvělé čtvrté místo. Dita Kroupová v silné
konkurenci vybojovala pěkné sedmé místo a Petra Kadlecová místo osmé.
Závodů se zúčastnili i naši dva chlapci, škoda, že se jich nesešlo více. V hodu míčkem mezi staršími
pěkným výkonem získal čtvrté místo Tomáš Kratochvíl a mezi mladšími si vylepšil osobní rekord
nováček Honzík Tuhý, stačilo to však jen na páté místo. Oba chlapci závodili ještě i v běhu na 600m,

kde Tomáš Kratochvíl vybojoval bronzovou medaili a Honzík Tuhý se za svůj výkon dočkal také
medaile, a to dokonce stříbrné.
Všechny výkony zaslouží opravdu velkou pochvalu a pochvalu zaslouží i týmový duch, který mezi
našimi závodníky vládl. Škoda jen, že vyhodnocení družstev nebylo hned na místě a na pohár si ještě
chvíli počkáme.

BĚH LYŽAŘŮ V OSEKU
Neděle, 17 Říjen 2010 21:57
Převážně mladší litvínovští atleti se v sobotu 16.10.2010
zúčastnili již 40. lesního běhu lyžařů v Oseku. Přestože se
počasí oproti předchozímu týdnu výrazně zhoršilo, na
vlastní závod se umoudřilo a désť si nechalo až na potom.
Mezi více než 160ti závodníky dokázalo 14 litvínovských
atletů vybojovat hned 6 cenných kovů.
V nejmladší kategorii Broučků Litvínov reprezentoval 5ti
letý Ondra Bursík, který na trati dlouhé 200 m doběhl
čtvrtý. V kategorii o malinko starší, kdy se běželo 500 m,
poprvé zacinkalo. Zuzka Klokočová strhujícím závěrem na hrázi rybníka předběhla 3 další účastnice a
do cíle se vřítila jako první. Zlatá medaile byla opravdu zasloužená a Zuzka svým výkonem udělala
všem ohromnou radost. Ani malinká Štěpánka Vítková se neztratila a doběhla s úsměvem na pěkném
devátém místě. Mezi stejně starými hochy se na osmém místě umístil Tadeáš Marek.
Další tratě už se nepočítaly na metry, ale na kilometry. 1 km čekal na závodníky ročníku 2002-2001.
Na této již poměrně dlouhé trati se všechny tři litvínovské závodnice umístily do pátého místa. Jako
druhá doběhla Anička Vyskočilová, jejíž výkon by byl bez neustálé kontroly závodnic za sebou určitě
ještě lepší. Stříbrná medaile je ale i tak moc pěkná. V těsném závěsu za Aničkou doběhla o rok mladší
Barborka Pšenková a získala tak bronzovou medaili. Neztratila se ani její věrná kamarádka Karolínka
Špačková a doběhla na krásném pátém místě. Všechny tři závodnice jsou do budoucna velkým
příslibem pro klub. Mezi nejmladšími žáky zabojoval Honzík Tuhý a nakonec v silné konkurenci
získal bronzovou medaili. Na krásném pátém místě doběhl Matěj Bursík a na místě jedenáctém Tomáš
Chleborád.
Na dvojnásobné trati AK Litvínov reprezentovala pouze jedna závodnice, Zuzka Špačková, která ve
svém premiérovém běhu podala úžasný výkon a po tuhém boji u lesíka se z třetí pozice probojovala na
příčku druhou a získala tak stříbrnou medaili. Mezi hochy si již zkušený závodník Dominik
Černohorský doběhl také pro stříbro.
V kategorii staršího žactva, které čekala trať dlouhá již 3 km, vybojoval mezi ostatními, ale i sám se
sebou, slušné 11. místo Matěj Kříž. Posledním závodníkem za Atletický klub Litvínov byl Martin
Česal, který v kategorii mužů na trati dlouhé 10km doběhl na osmém místě.
Přestože čekání na medaile bylo pro ty nejmenší poměrně dlouhé, závody si děti užily a dlouhou chvíli
si zkrátily na atrakcích, které jsou u Oseckého koupaliště umístěny.

BĚH ZÁMECKÝM PARKEM V KLÁŠTERCI
Čtvrtek, 28 Říjen 2010 11:30 |

|
V sobotu 23.10.2010 se děti z AK Litvínov zúčastnily Běhu
zámeckým parkem v Klášterci nad Ohří. Začínalo se
poměrně brzy po ránu, vzduch byl mrazivý, sluníčko se
probíralo jen pozvolna. Přesto byla účast velice hojná. Jen
dětí mezi šesti až třinácti lety bylo více jak 120 z cca
dvaceti nejrůznějších atletických i jiných oddílů. Závodníků
bylo opravdu hodně a na užších zámeckých cestičkách
v konečném pořadí hrálo svou nepodstatnou roli štěstí a
taktika, zvláště na kratších tratích.

Oproti původním propozicím byla přidána trať pro ty úplně
nejmladší, ani ne tříleté špunty. Za AK Litvínov startovala malá Adélka Chleborádová, která se svým
starším bráškou doběhla s úsměvem na prvním místě. Bohužel se běh na 50m musel opakovat a
napodruhé se to Adélce již tak pěkně nepodařilo. Sladké odměny dostali ale všichni malí účastníci,
takže nakonec na pořadí ani tak moc nezáleželo.
V kategorii 2003-2004 jsme měli své zástupce jak mezi hochy, tak mezi dívkami. Dívky běžely dvě,
Lucie Dufková vybojovala na trati 100m skvělé třetí místo. Kamilka Javorková záhy po startu upadla,
ale nevzdala se a do cílového vršku vyběhla nakonec osmá. Kuba Palička dorazil do cíle na pěkném
sedmém místě.
Na trati 550m (r.2002-2001) startovalo litvínovských dětí více. Mezi dívkami s přehledem zvítězila
Anička Vyskočilová, postupně se propracovala startovním polem a do závěrečného stoupání vybíhala
již s velkým náskokem. Kateřina Zábojníková své pěkné sedmé místo obrečela, Karolína Špačková na
jedenáctém místě doběhla sice unavená, ale s úsměvem. Ten se neztratil ani z tváře Petry Kadlecové,
která byla v cíli sedmnáctá.
Mezi chlapci vybojoval Honzík Tuhý krásné třetí místo, běhá opravdu dobře a hlavně moc rád. Na
čtvrtém místě se za ním umístil Matěj Bursík, který začal z prudkého kopečka hned po startu opatrně,
ale postupně se dokázal dostat až za Honzíka. Dalšími, kdo zdárně doběhli, byl Matouš Lank na místě
dvanáctém a Tomáš Chleborád na místě čtrnáctém.
V kategorii 2000-1999, pro niž byla určena trať již 800m, se Zuzka Špačková umístila v silné
konkurenci na skvělém sedmém místě a Karolína Hosingerová proťala cíl dvanáctá. V hojně
obsazeném závodě chlapců doběhl Matěj Dufek nakonec čtrnáctý.
Posledním zástupcem litvínovské atletiky byl Matěj Kříž, který mezi mladšími žáky zdárně absolvoval
trasu dlouhou 1750m a v cíli byl osmý.
Je radost pozorovat, že čím dál tím více dětí ztrácí respekt z delších tratí, běhat je baví a přespolní
běhy si užívají.

NAŠE MLÁDEŽ NA DOUBRAVCE
Středa, 10 Listopad 2010 15:39
7.11.2010 se mladí atleti AK Chemopetrol Litvínov
zúčastnili 66.ročníku „Běhu kolem Doubravky“
v Teplicích. Počasí bylo vysloveně „psí“ , celé dopoledne
hustě pršelo a bylo chladno. I přes tuto nepřízeň a silně
obsazený závod jsme přivezli velice slušné výsledky.
Závodu se zúčastnilo celkem 11 našich závodnic a
závodníků. V nejmladší kategorii „předžákyně A“ - 200 m
vyhrála Zuzka Klokočová, která doběhla do cíle s velkým
náskokem. V početně více obsazených „předžácích A“ 200 m, kde jsme měli tři závodníky, doběhnul Jakub
Palička šestý, Petr Fryček jedenáctý a Pavel Klokoč čtrnáctý. V starší kategorii „předžákyně B“ – 400
m doplatila Kateřina Zábojníková na nepříliš dobře vyznačený závod , prodloužila si trasu a díky tomu
skončila až čtvrtá, naše další závodnice Anna Vyskočilová obsadila krásné druhé místo. V „předžácích
B“ – 400 m, kde jsme také měli naše tři zástupce, obsadil Matěj Bursík rovněž pěkné druhé místo, Jan
Tuhý doběhl sedmý a Tomáš Chleborád skončil patnáctý.
V „mladších žákyních“ na trati dlouhé 1 km v široké konkurenci doběhla na třetím místě Petra
Gajdošová a na devátém Štěpánka Potluková. Mezi „mladšími žáky“ na kilometrové trati obsadil
Martin Švarc též deváté místo. Všem účastníkům blahopřejeme ke kvalitnímu výkonu, který podali
v tak nepříznivých podmínkách.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2011
Sobota, 04 Prosinec 2010 16:39
Výkonný výbor schváli členské příspěvky pro rok 2011 v této výši:

Dospělí (nad 15 let) + mladší trénující s dospělými

1200Kč/rok

Žactvo (r. 1996 – 2002)

200Kč/měsíc

Elévové (r. 2003 a mladší)

150Kč/měsíc

Sympatizanti, trenéři, funkcionáři

300Kč/rok

Závodníci trénující obvykle mimo Litvínov

600Kč/rok

Hostující závodníci využívající tréninkových podmínek klubu

1200Kč/rok

Závodníci jiných sportovních klubů využívající tréninkových podmínek
klubu

2400Kč/rok

