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ATLETEM ROKU 2010 JAN ŠALATA
Pondělí, 24 Leden 2011 22:50
Atletem roku 2010 AK Chemopetol Litvínov byl na základě
nejhodnotnějšího výkonu dle maďarských tabulek vyhlášen Jan Šalata.
Celkem byli vyhlášení tři nejlěpší závodníci a to v tomto pořadí:
1. Jan Šalata - vrh koulí - 17,37m
2. Monika Orctová - 200m - 25,70s
3. Jiří Birnbaum - 100m - 10,88s

Gratulujeme

SPRINTERSKÝ TROJBOJ
Pondělí, 24 Leden 2011 22:57
Dne 7.2.2011 pořádá AK Chemopetrol Litvínov ve sportovní hale u Koldomu tradiční sprinterský
trojboj pro závodníky ročníku 1998 a mladší.
Propozice zde.

PLAVENKY 2011
Pondělí, 07 Únor 2011 20:42
Upozorňujeme, že plavenky pro letošní rok, které již byly rozdány, jsou neplatné. Plavenky jsou nyní
pouze oficiální k zapůjčení u trenérů.

KRAJSKÉ PŘEBORY V HALE
Pátek, 11 Únor 2011 11:29
V neděli 6.2. se uskutečnily v nafukovací hale v Praze na
Strahově KP Ústeckého kraje a změřit své síly s ostatními
soupeři přijela i skromná skupina litvínovských závodníků.
Nejúspěšnější členkou výpravy se stala Marta Valtová,
která statovala poprvé jako litvínovská závodnice. Vyhrála
vrh koulí výkonem 11,57m a přidala dvě třetí místa. Ve
skoku vysokém za 148cm a v běhu na 60m za 8,75 ( v
rozběhu 8,68). Dalšími přeborníky se pak stali Jan Šalata v
kouli – 15,71m a Jiří Birnbaum v běhu na 60m – 7,10s.
Martin Česal zísal na trati 1500m místo třetí v čase
4:40,27, hned za ním doběhl Milan Říha, který by nás měl posílit i pro ligová utkání. Nepopulární
čtvrté místo obsadil také Radek Reisz ve skoku dalekém – 581cm, v kouli mu stačil nový osobní
rekord 12,19m na místo páté.
Mezi dorostenci jsme měli jediného zástupce. Víťa Brinsa vybojoval dvě druhá místa, v běhu na 200m
časem 24,16s, na dvojnásobné trati pak časem 52,17s.

TABULKY 2010
Čtvrtek, 17 Únor 2011 14:26
V odkazu Výsledky a statistiky byly přidány tabulky za rok 2010, zároveň byly aktualizovány
dlouhodobé statistiky.

MČR MUŽŮ A ŽEN V HALE
Čtvrtek, 24 Únor 2011 11:49
Ve dnech 19.-20.2. se v Praze uskytečnilo MČR mužů a žen v hale.
Litvínovskou atletiku zde reprezentovali sprinter Jiří Birnbaum a vrhač
Jan Šalata.
Jiří Birnbaum se představil v nejkratším běhu, 60m zvládl v čase 7,05s a
jen velmi těsně tak nepostoupil z rozběhu do finále a obsadil konečné
deváté místo.
Jan Šalata bojoval mezi koulaři a jeho výkon 15,80m mu zajistil sedmé
místo.

HALOVÉ MČR JUNIORSTVA A DOROSTU
Čtvrtek, 03 Březen 2011 13:21
MČR juniorstva a dorostu v hale, které se konalo 26.-27.2.
v Praze, se zúčastnili dva svěřenci Petra Flanderky Vítězslav Brinsa a Monika Orctová. Brinsa postoupil ze
sobotních rozběhů do finále běhu na 400m, kde nakonec
obsadil výborné šesté místo časem 52,77s. Orctová
skončila v sobotu na stejné trati na 12.místě v čase 62,71s
a v něděli dosáhla na stejné umístění v běhu na 200m v
novém osobním halovém rekordu 26,60s.

MČR ŽACTVA V HALE
Úterý, 15 Březen 2011 22:15
Své první MČR absolvoval Martin Havlíček. V běhu na 300m
obsadil časem 44,63s celkové 20.místo. Částečně doplatil na první
dráhu, získal však velké zkušenosti. Ty by měl zužitkovat v létě na
MČR žactva na dráze. Rád by statoval v běhu na 100m př. 200m př.
a v dálce.

2.LIGA 2011
Středa, 16 Březen 2011 12:55
2.liga sk.A byla pro sezónu 2011 rozlosována takto:
Muži – AK Chemopetrol Litvínov, AC Ústí n/L., PSK Olymp Praha „B“, AC Česká Lípa, A.C. Tepo
Kladno „B“, AK Most, Lokomotiva Beroun, AC Start Karlovy Vary
Ženy – AK Chemopetrol Litvínov, USK VŠEM Ústí n/L., PSK Olymp Praha „B“, AC Česká Lípa „B“,
A.C. Tepo Kladno „B“, AK Most, Lokomotiva Beroun, SK Kotlářka Praha
1.kolo se uskuteční 22.5. v Děčíně (10000m, 4x100m)

2.kolo 4.6. v Praze na Olympu (5000m, 4x400m)
3.kolo 25.6. v České Lípě (3000m př., 4x100m)
4.kolo 27.8. v Kladně (3000m, 4x400m)
Závody v chůzi se pak uskuteční v těchto termínech:
1.kolo 16.4. v Olomouci
2.kolo 23.4. Praha - Brandýs
3.kolo 7.5. v Praze - Opatov
4.kolo 25.6. v Domažlicích

PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2011
Středa, 23 Březen 2011 22:15
Upozorňujeme členy spadající do kategorie dospělých, že splatnost příspěvků za letošní rok je do 31.3.
Příspěvky je možné poslat také na účet (viz kontakt).
Dále upozorňujeme také příznivce, že i oni mohou zaplatit sympatizantské příspěvky.
Více informací zde.

TERMÍNOVKA 2011
Úterý, 29 Březen 2011 22:37
Na stránky byla přidána krajská termínová listina pro sezónu 2011.

VELKÁ ŽATECKÁ S LITVÍNOVSKOU ÚČASTÍ
Pondělí, 04 Duben 2011 22:01
V sobotu 2.4. se konal oblíbený přespolní běh Velká
Žatecká. Počasí tentokrát přálo, bylo teplo a slunečno.
Účast byla jako obvykle vysoká, zejména v mladších
kategoriích.
Mezi nejmenšími účastníky r. 2004 a mladší na trati 200m
zabojoval malý Ondra Bursík a do cíle doběhl s úsměvem
na krásném čtvrtém místě. V kategorii děvčat do boje o
medaile nastoupila Kamilka Javorková. Na trati se držela
na pěkném třetím místě a když v cílové rovince dvě

závodnice před ní upadly, nezaváhala, obratně se dokázala pádu vyhnout a do cíle nakonec doběhla
v novém traťovém rekordu první.
V kategorii přípravky B (2002-03) na trať dlouhou 500m vyrazil Honzík Tuhý a Matěj Bursík. Škoda
pádu Matěje, v cíli měl ještě tolik sil, že by určitě dokázal bojovat o medaili. Takhle nakonec
přesprintoval už jen Honzíka a skončil na pátém místě, Honzík na místě šestém. Děvčata z AK
Litvínov ve stejné katagorii vyběhla na trať hned tři. Nejmladší Zuzka Klokočová „přepálila“ začátek
závodu a nakonec doběhla jedenáctá. Zkušenější Bára Pšenková a Ivanka Gallová si dokázaly tempo
udržet a během závodu běžely na druhém a třetím místě. V cílové rovince Bára do té doby vedoucí
závodnici s lehkostí předběhla a získala nakonec úžasné první místo. Ivanka doběhla na skvělé
bronzové pozici.
V kategorii přípravky A měl náš oddíl zastoupení pouze po jednom zástupci. Tomáš Bříza doběhl
patnáctý a Anička Vyskočilová na 500m trati neudržela průběžné druhé místo a nakonec doběhla na
neoblíbeném čtvrtém místě.
Mezi mladšími žákyněmi na trati dlouhé 900m zabojovala Štěpánka Potluková a mezi sedmnácti
účatnicemi doběhla na pěkném šestém místě.
Za starší žáky vyběhl na trať 2700m Martin Švarc, do bojů o medaile se sice nedostal, ale trať zvládl a
nakonec se umístil na osmém místě.
V hlavním závodě mužů na 6400m zabojoval Martin Česal a v čase 25:12 doběhl na třetím místě.

ÚSPĚCHY LITVÍNOVSKÉ MLÁDEŽE NA KYSELCE
Středa, 13 Duben 2011 10:23
V sobotu 9.4.2011 se v Bílině konal Běh Kyselkou Krajský přebor Ústeckého kraje v přespolním běhu. Na
startu se za AK Litvínov objevilo celkem 26 závodníků a
závodnic v nejrůznějších kategoriích.
Jako první na dobře značenou trať dlouhou 526 m vyrazili
nejmladší chlapci. V kategorii Elévů A (r.2004 a mladší)
skvěle zabojoval Adámek Brettschneider a doběhl si pro
stříbrnou medaili. Mezi Elévy B (r.2002-3) se umístil
Honzík Tuhý na pěkném šestém a o rok mladší Jakub
Palička na devátém místě. V kategorii Elévek A si pro
zlatou medaili s velkým náskokem doběhla nadějná závodnice Kamilka Javorková. Barborka
Kaftanová skončila jen těsně čtvrtá. Ve starší kategorii Elévek B obsadily závodnice AK Litvínov
dokonce všechna medailová místa! Karolínka Špačková s přehledem získala zlato, o druhé a třetí
místo svedly urputný boj Ivanka Gallová a Barborka Pšenková. Ivanka byla nakonec úspěšnější a
může se pochlubit stříbrem, Barborka vybojovala bronz. O rok mladší Zuzka Klokočová skončila
v této silně obsazené kategorii třináctá.
Mezi elévy C (r.2000-1) jsme měli dva zástupce. Zkušený a úspěšný závodník na dlouhé tratě,
Dominik Černohorský, vybojoval bronzovou medaili, přestože trať dlouhá 666m pro něj byla vlastně
krátká. Nováček Tomáš Bříza doběhl třináctý. Děvčat na stejné trati nastoupilo hned pět. Nejlépe se

umístila Anička Vyskočilová, která v závěsu za staršími závodnicemi doběhla do cíle pátá. Až do
samého konce bojující Zuzka Špačková doběhla těsně osmá a hned za ní do cíle dosprintovala i o rok
mladší Kačka Zábojníková. Karolína Hosingerová skončila dvanáctá a Petra Kadlecová s velkým
nasazením a elánem doběhla patnáctá.
Mezi mladšími žákyněmi a žáky náš oddíl reprezentovali jen hoši. Po 1298 metrech doběhl do cíle
Ondřej Tregler pátý, Tomáš Praský desátý a Václav Javorek dvanáctý.
Za starší žáky na trať dlouhou 2290m nastoupila trojice chlapců. Ondřej Nuc se umístil na šestém,
Martin Havlíček na sedmém a Matěj Kříž na osmém místě.
Stejně dlouhá trať byla připravena i pro dorostenky a ženy. Monika Orctová v kategorii dorostenek
skončila na čtvrtém místě. Mezi ženami skvěle zabojovala Kateřina Brettschneidrová a získala stříbro.
Lucie Kaftanová doběhla pátá. Nejdelší trať z litvínovských závodníků absolvoval Vítězslav Brinsa,
který do cíle doběhl po 4580 metrech nakonec na šestém místě.
Úspěšná litvínovská výprava v Bílině získala celkem 7 cenných kovů, dvě zlaté medaile, tři stříbrné a
dvě bronzové. Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úšpěchů.

SOUSTŘEDĚNÍ V JIČÍNĚ
Úterý, 10 Květen 2011 15:53
Letošní soustředění pro dorost a dospělé pořádá náš klub v
Jičíně. Soustředění se letos bude konat v netradičním
termínu od 31.7 do 7.8. Bližší informace naleznete zde .

MEDAILE Z MÁJOVÝCH ZÁVODŮ
Středa, 11 Květen 2011 17:35
Na 1.máje tři naše atletky oželely Valdštejnské slavnosti
v Litvínově a vydaly se závodit do Ústí nad Labem na
Májové závody. Počasí bylo slunečné, ale větrné, což
bohužel ovlivňovalo i výkony.
Jako první vyrazily na trať elévky (2000 a mladší) a vedly
si výborně. Kateřina Zábojníková (2001) se umístila pátá
s krásným časem 9,80s na trati 60m a hned za ní v čase
10,14s Anna Vyskočilová šestá. Mezi mladšími žákyněmi
(98-99) zabojovala Miroslava Skalská (1999) a za čas 9,37
vybojovala bronzovou medaili.

Poté se naše elévky zúčastnily hodu míčkem a neponechaly nic náhodě. Kateřina Zábojníková si
hodem dlouhým 32,23m zajistila první místo a tím i zlatou medaili a Anna Vyskočilová získala za hod
dlouhý 26,43m medaili bronzovou. Ve skoku do dálky bojovala Miroslava Skalská, ale ve větrném
počasí si nedokázala nastavit správně rozeběh, takže zaostala hodně za svým osobním rekordem a za
skok o délce 3,21 s ohromným nedošlapem se umístila až na šestém místě. Poslední disciplínou, které
se naše atletky zúčastnily, byl běh elévek na 800m. Elévky vyrážely na trať společně s mladšími
žákyněmi a rozhodně se neztratily. Anna Vyskočilová v silné konkurenci doběhla pátá, což jí mezi
elévkami vyneslo skvělé třetí místo a s ním i bronzovou medaili za čas 3:04,81. Kateřina Zábojníková
byla s časem 3:19,48 mezi elévkami čtvrtá.
Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho klubu.

LIGOVÁ SEZÓNA ZAHÁJENA
Pátek, 27 Květen 2011 22:25
V neděli 22.5. se v Děčíně konalo 1.kolo II. atletické ligy.
V tomto ročníku zde startuje naše družstvo žen, i družstvo
mužů.
Mužům se v prvním kole nedařilo a do sezóny vstoupili
posledním místem a zdá se, že letošní sezóna bude bojem
o záchranu.
Oporou družstva byl v prvním kole Jan Šalata. Dle
očekávání vyhrál vrh koulí výkonem 15,86m, v disku
přidal páté místo. Vítězství jsme zásluhou Michala
Bednaříka zaznamenali také v trojskoku, kde Michal doskákal do vzdálenosti 14,13m. O výraznější
bodový přísun se zasloužil také nestárnoucí Radek Reisz, skončil druhý v oštěpu - 49,08m a šestý v
kladivu - 43,92m. Prosadila se i dvojice našich půlkařů. Pavel Cmíral doběhl v čase 2:01,80 na pátém
místě, Josef Posel pak o šest setin za ním na místě šestém. Ve skoku vysokém obsadil Dominik Barvík
výkonem 186cm čtvrté místo.
Ženy se musely v prvním kole obejít bez několika závodnic a skončily na pátém místě. Boj o místo v
první trojce je však v jejich možnostech.
Dařilo se tradičně Martě Valtové, která do Litvínova v zimě přestoupila. Výkonem 11,07m skončila
druhá ve vrhu koulí, v oštěpu byla šestá za výkon 33,03m. Startovala také ve skoku vysokém,
výsledky však stále nejsou k dispozici. Bodově úspěšná byla dále Andra Ciesla. Vyhrála soutěž
oštěpařek hodem dlouhým 39,49m a skončila čtvrtá v kouli - 10,34m. Vítězství si připsala také
hostující Veronika Bartušková, když zvládla 400m za 61,27s. Na poloviční trati skončila v čase 27,05s
druhá Monika Orctová. Iva Badalcová obsadila ve skoku dalekém třetí místo - 485cm. Na nejdelší trati
5000m se představila Jitka Vajcová a Vendulka Praská. Úspěšnější byla nakonec Jitka, která skončila
na pátém místě. Naše tradiční posila, Saša Adlerová, se představila v hodu kladivem, výkonem 32,48m
obsadila šesté místo.

DESET MEDAILÍ Z KRAJSKÝCH PŘEBORŮ MUŽŮ A ŽEN

Neděle, 29 Květen 2011 22:27
Krajské přebory mužů a žen proběhly v sobotu 28.5. na
bílinském atletickém stadionu. Za pěkného počasí se zde
představilo devět zástupců našeho klubu. Podařilo se jim
vybojovat čtyři tituly krajského přeborníka a celkem deset
medailí.
Nejúspěšnější ve sběru medailí byla Marta Valtová.
Výkonem 10,88m vyhrála vrh koulí a získala ještě tři druhá
místa - ve skoku vysokém (152cm), ve skoku dalekém
(498cm) a v hodu oštěpem (33,29m). V oštěpu ji dokázala
hodem dlohým 41,34m překonat jen naše další závodnice Andrea Ciesla. Mezi závodnicemi na 200m
byla s časem 26,90s nejrychlejší Monika Orctová. Další zlatou medaili získal Jan Šalata mezi koulaři,
kde výkonem 15,44m výrazně předčil zbytek startovního pole. Vítězství si připsal ještě Pavel Cmíral,
doběhl do cíle 400m př. v čase 61,57s. Hned za ním skončil David Česal - 61,99s. Pavel přidal ještě
nepopulární čtvrté místo z hladké čtvtky časem 52,85s. Víťa Brinsa proběhl 400m za 51,81s a obsadil
místo třetí. Martin Česal startoval na trati 5000m a získal čtvrté místo. Náš poslední zástupce, Daniel
Kadleček, skončil mezi koulaři šestý.

2.LIGA POKRAČOVALA V PRAZE
Neděle, 12 Červen 2011 12:18
Druhým kolem pokračovala II.atletická liga v sobotu 4.6. v
Praze ve Stromovce. Závody byly poznamenány nekvalitní
prací pořadatele, což mělo za následek velké časové
zpoždění a reklamace téměř všech výsledků. Muži skončili
tentokrát na sedmém místě a drží tak naději udržení se v
soutěži. Ženy se opět musely obejít bez několika opor.
Výsledkem bylo šesté místo, které družstvo drží i
průběžně.
Mezi muži nás opět podrželi vrhači Jan Šalata a Radek
Reisz. Jan Šalata vyhrál vrh koulí výkonem 15,64m, v
disku skončil sedmý. Radek Reisz byl druhý mezi oštěpaři hodem dlouhým 49,75m a pátý v hodu
kladivem - 44,48m. Dařilo se také našim skokanům. Michal Bednařík vyhrál za 14,16m soutěž
trojskokanů. Dominik Barvík obsadil druhé místo ve skoku vysokém, když překonal laťku ve výšce
186cm. Mezi dálkaři se nejvíce prosadil Petr Scigel, výkon 634cm stačil na pěkné páté místo. Zbyněk
Nývlt se představil v běhu na 400m překážek a v čase 59,88s obsadil šesté místo.
Mezi ženami získala nejvíce bodů Andrea Ciesla, která vyhrála oštěp výkonem 39,16m a skončila
čtvrtá ve vrhu koulí - 9,95m. Ve vrhu koulí skončila na druhém místě Marta Valtová za rovných 11m,
přidala sedmé místo v oštěpu a deváté ve skoku vysokém. Nejobětavější závodnicí se stala Jitka
Vajcová, která běžela kombinaci 3000m - 7.místo v čase 11:48,33, 1500m - 5.místo v čase 5:30,33 a
nakonec ještě štafetu. Na nejkratších tratích startovala Monika Orctová. V běhu na 100m skončila s
výkonem 13,13s na pátém míste, na dvoustovce pak třetí za 26,51s. Veronika Bartušková doběhla v
čase 61,29s druhá na čtvrtce. Adéla Kapferová se prosadila na středních tratích, když skončila osmá na

"půlce" - 2:40,13 a devátá v běhu na 1500m. Poprvé za naše ligové družstvo nastoupila Maria Gläβer.
Ve skoku dalekém skončila osmá za výkon 467cm, stejné místo obsadila také v oštěpu za 28,24m.
Podařilo se nám také sestavit dvě štafety na 4x400m. Štafeta "A" ve složení Bartušková, Valtová,
Badalcová, Orctová skončila na druhém místě v čase 4:20,95. Štafeta "B" ve složení Gajdošová,
Kapferová, Kommová, Vajcová pak na místě devátém v čase 4:50,46.
Třetí kolo 2.ligy se uskuteční 25.6. v Kladně.

Z PŘEBORŮ V DĚČÍNĚ SEDM MEDAILÍ
Neděle, 12 Červen 2011 21:25
Přebor Ústeckého kraje juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek,
starších žáků a starších žákyň uspořádal v neděli 12.6. ASK Děčín. Do
Děčína odcestovalo také devět zástupců našeho klubu, kteří vybojovali
celkem sedm medailí a vytvořili si několik osobních rekordů.
V kategorii dorostu jsme měli dva zástupce. Monika Orctová získala
dvakrát první místo. V běhu na 100m v čase 13,08 a v běhu na 200m v
čase 27,24s. Víťa Brinsa skončil na stejné trati druhý - 24,02s na
"stovce" pátý - 12,02s a vyzkoušel si skok daleký, kde skončil šestý s
výkonem 506cm.
V kategorii staršího žactva jsme měli početnější zastoupení. Nejlépe si
vedl Martin Havlíček, který získal dvě stříbrné medaile. V běhu na
100m překážek v čase 15,50s ( nový osobní rekord), na 200m překážek
pak v čase 31,48s. V dálce Martin obsadil nepopulární čtvrté místo výkonem 521cm. Stříbrnou medaili
získala také Kateřina Šípová v disku hodem dlouhým 18,40m, kterým si vytvořila nový osobní rekord.
V kouli jí stačilo 6,53m na místo desáté. Bronzovou medaili vybojovala Petra Gajdošová na "půlce" v
čase 2:44,30. Ondřej Nuc skončil pátý v běhu na 800m - 2:32,72 a šestý na "třístovce" - 47,13 v obou
případech v novém osobním rekordu. Ve skoku dalekém skončil dvanáctý. Daniela Polívková skončila
pátá ve výšce - 130cm a devátá v dálce - 397cm. Dominika Hosingerová startovala v běhu na 300m a
v čase 50,06s skončila šestá.

BĚŽECKÝ TROJBOJ ŽACTVA A ELÉVŮ
Středa, 15 Červen 2011 22:58
V pondělí 27.6. pořádá náš klub běžecký trojboj určený
pro mladší žactvo (ročník 1998-1999) a elévy (ročník
2000-2002) složený z běhu na 100m, 300/200m a
800/600m. Propozice ke stažení zde.

NA MČR DOROSTU BRINSA ŠESTÝ, ORCTOVÁ DESÁTÁ
Neděle, 19 Červen 2011 11:22
V Ostravě se uskutečnilo MČR dorostu a juniorstva. Litvínovskou
atletiku reprezentovali Vítězslav Brinsa a Monika Orctová.
Víťa si skvěle vedl v rozběhu na 400 m dorostenců. Vytvořil si osobní
rekord 51,39s a postoupil do nedělního finále. V něm nakonec zaběhl
čas 51,59s a skončil celkově na výborném šestém místě.
Monika v sobotu skončila čtrnáctá na 100m dorostenek časem 13,02s a
v neděli na dvojnásobné tratí (200m) své umístění vylepšila, když
skončila desátá v nejlepším čase sezóny (26,49s).

NAŠE LIGOVÁ DRUŽSTVA V KLADNĚ ÚSPĚŠNÁ
Pátek, 01 Červenec 2011 11:26
Ve třetím kole, konaném v sobotu 25.června na oblíbeném kladenském
stadionu, se našim družstvům dařilo. Muži obsadili pěkné šesté místo a
odpoutali se tak ze dna tabulky, ženy skončily třetí a třetí místo,
zaručující účast v baráži o 1.ligu, drží i průběžně.
Mezi muži nasbíral nejvíce bodů Jan Šalata. Výkonem 14,96m vyhrál
vrh koulí, v disku obsadil místo osmé. Vítězství si připsal také hostující
Michal Bednařík, který vyhrál skok daleký za 675cm. Dominik Barvík
překonal ve skoku vysokém 175cm a vybojoval druhé místo, v trojskoku
přidal výkonem 11,39m místo šesté. Radek Reisz obsadil šesté místo v
kladivu - 44,49m, sedmé místo v dálce - 609cm a osmé místo v oštěpu 45,53m. Body si připsali také naši zástupci v běhu na 400m př. Nejlépe
si vedl Pavel Cmíral, který skončil na sedmém místě - 60,71s, za ním
pak doběhl Zbyněk Nývlt - 60,91s a David Česal - 61,26s. Martin Česal
doběhl v čase 10:55,17 sedmý v běhu na 3000m př. Mezi čtvrtkaři se představil Víťa Brinsa a doběhl
na pátém místě - 52,19.
Na úspěchu žen se největší měrou podílela Monika Orctová, která vyhrála oba krátké sprinty. 100m v
čase 13,14s a 200m v čase 26,68s. Vítězství si připsala také Jitka Vajcová na "stýplu" časem 13:01,75,
v běhu na 1500m skončila čtvrtá - 5:29,38. Vítězství v hodu oštěpem si opět připsala Andrea Ciesla,
tentokrát výkonem 38,12m a přidala páté místo ve vrhu koulí. V kouli se prosadila také Marta Valtová,
která zde obsadila pěkné druhé místo za 11,10m, navíc skončila výkonem 480cm čtvrtá v dálce a
výkonem 145cm pátá ve skoku vysokém. V hodu oštěpem a kladivem startovala Saša Adlerová. V
oštěpu obsadila výkonem 33,43m čtvrté místo, v kladivu skončila pátá - 31,35m. Pěkných výkonů
dosáhla také Maria Gläβer. V trojskoku jí výkon 9,87m přinesl páté místo, 28,90m v oštěpu pak místo
deváté.

Veronika Bartušková zaběhla 400m za 61,80s a zopakovala druhé místo z 2.kola. Na středních tratích
se představila Adéla Kapferová. Na "půlce" doběhla v čase 2:37,20 na sedmém místě, v běhu na
1500m v čase 5:40,40 toto umístění zopakovala. V běhu na 1500m startovala také Vendulka Praská a
dosáhla na deváté místo - 5:44,12. Jedninou nepříjemností se stalo zranění Lucky Kommové při skoku
vysokém. Přesto zde ještě získala dva body za deváté místo výkonem 135cm. Štafeta na 4x100m ve
složení Orctová, Kapferová, Gajdošová, Bartušková obsadila v čase 53,81s třetí místo.

VELKÉ CENY 2011
Pátek, 15 Červenec 2011 10:08
Velké ceny měst Litvínova a Meziboří se uskuteční v neděli
31.7.2011 od 16:00. K vidění budou souboje v celkem
jedenácti disciplínách, mezi nimi mj. Memoriál Petra
Hellmicha v běhu na 3000m a Memoriál Zdeňka Pastora ve
skoku dalekém.
Kompletní informace o Velkých cenách naleznete zde.
Propozice ke stažení zde.

VELKÉ CENY MĚST MEZIBOŘÍ A LITVÍNOVA
Úterý, 09 Srpen 2011 17:26
Poslední červencový den se v Meziboří konal atletický
mítink pořádaný naším klubem. Velké ceny měst Meziboří a
Litvínova, jejichž součástí byly také memoriály Zdeňka
Pastora a Petra Hellmicha, přilákaly na start závodníky
nejen z České republiky. Počasí sice atletům nepřálo, přesto
bylo k vidění několik výborných výkonů. Nejlepší výkon
mítinku předvedla Oldříška Marešová (Olymp Praha) ve
skoku vysokém. Česká reprezentantka a letošní mistryně
ČR se přenesla přes 180cm a zaostala pouhým 12cm za
limitem pro MS v Koreji. Dalšího výborného výkonu
dosáhl Vladislav Tuláček (AK Kroměříž) ve vrhu koulí - 17,64 m. Vítězem memoriálu Zdeňka Pastora
ve skoku dalekém se stal Petr Čmuda z Chomutova výkonem 628 cm a pro vítězství na 3000 m v
memoriálu Petra Hellmicha si doběhl Jakub Coufal z Bíliny výkonem 9:25,27min. Z domácích
závodníků se na stupně vítězů dostala Andrea Ciesla v hodu oštěpem, Jitka Vajcová, Petra Gajdošová a
Pavel Cmíral v běhu na 800m, Monika Orctová ve sprinterském dvojboji a Martin Havlíček ve skoku
vysokém.

LITVÍNOVSKÝ KRUŠNOHORSKÝ MÍTINK ŽACTVA
Čtvrtek, 25 Srpen 2011 21:06

Ve středu 7.září pořádá náš klub Litvínovský krušnohorský mítink žactva pro závodníky kategorií
mladšího žactva a elévů. Pro mladší žactvo (ročník 1998-1999) jsou vypsány tyto disciplíny: 60m,
150m, 1000m, výška a koule. Pro elévy (ročník 2000-2003) jsou vypsány tyto disciplíny: 60m, 150m,
600, míček a dálka. Propozice zde.

MARTIN HAVLÍČEK PŘEKONAL KLUBOVÝ REKORD
Úterý, 30 Srpen 2011 19:18
Při posledním kole Krajského přeboru družstev staršího žactva překonal Martin
Havlíček sedm let starý klubový rekord Davida Melničuka v běhu na 100m př.
Časem 14,95s překonal magickou hranici 15 vteřin a zároveň si zajistil účast na
MČR žactva, které se koná již tento víkend v Novém Městě nad Metují.

LIGOVÁ SEZÓNA ZAKONČENA V ČESKÉ LÍPĚ
Pátek, 02 Září 2011 13:50
K poslednímu ligovému kolu této sezóny odcestovala naše
družstva v sobotu 27.srpna do České Lípy. Muži měli za
úkol udržet celkové předposlední místo a vyhnout se tak
přímému sestupu, od žen se po vydařeném třetím kole
očekával boj o místo v prolínaci soutěži o 1.ligu. Muži svůj
úkol splnili, ženy doplatily na velký počet absencí a v
konečné tabulce jim tak patří čtvrté místo.
Mezi muži se nejvíce prosadil Michal Bednařík. Trojskok
vyhrál výkonem 13,91m, v dálce skončil za 6,33m na místě
druhém. Jan Šalata obsadil ve vrhu koulí druhé místo - 14,81m, v disku pak místo páté - 40,40m.
Radek Reisz vybojoval velmi pěkné třetí místo v hodu kladivem výkonem 44,14m, v oštěpu skončil
sedmý - 48,32. Silné zastoupení jsme měli v běhu na 400m př. Nejlépe si zde vedl Zbyněk Nývlt - páté
místo za 61,00. David Česal obsadil v čase 62,04 osmé místo a hned za ním doběhl Pavel Cmíra 62,30. Zbyněk Nývlt startoval ještě v běhu na 110m př., kde obsadil šesté místo - 18,27. Na nejdelší
trati 3000m se představil Martin Česal a v čase 9:32,98 doběhl na sedmém místě.
Celkově tedy muži obsadili sedmé místo a 18.září je v Týništi nad Orlicí čeká boj o udržení.
Největší bodový přínos v družstvu žen zaznamenala v tomto kole Andrea Ciesla. Vyhrála oštěp
výkonem 41,50m a přidala třetí místo ve vrhu koulí za 9,80m. Vítězství pro naše družstvo vybojovala
také Veronika Bartušková, která časem 62,61 ovládla běh na 400m.

Velkou obětavost předvedla Jitka Vajcová, která absolvovala obě nejdelší tratě. V běhu na 5000m
obsadila v čase 20:26,82 pěkné třetí místo, na "patnáctistovce" skončila za 5:34,32 šestá. Hned za ní se
na této trati umístila Vendulka Praská - 5:35,01. Dařilo se také naší zahraniční posile. Starší žákyně
Maria Gläβer skončila čtvrtá v trojskoku výkonem 10,06m, což by ji řadilo na první místo v
republikových tabulkách žákyň a přidala sedmé místo v hodu oštěpem - 34,27. Poprvé se v našem
dresu představila Denisa Gunarová, která získala páté místo na trati 100m př. časem 17,15s a sedmé
místo v dálce výkonem 4,51m. Štafeta na 4x400m ve složení Bartušková, Kapferová, Vajcová, Praská
doběhla v čase 4:33,08 na šestém místě.

MARTIN HAVLÍČEK NA MČR ŽACTVA
Středa, 07 Září 2011 20:38
Na překrásném stadionu v Novém Městě nad Metují se konalo MČR žactva pro rok 2011.
Martin se první den představil v běhu na 100m př. a nebylo to vůbec úspěšné představení. Od rána ho
zužovaly střevní problémy. Po startérově výstřelu zůstal v blocích jako zmrazený a ne a ne vyběhnout.
Konsternovaný startér překvapivě druhým výstřelem běh přerušil a trochu nepochopitelně se běh
opakoval. Martin po "šoku", který připravil trenérovi i divákům, běžel velice špatně a časem 15,70s
obsadil konečné 22. místo.
Druhý den byl Martin jako vyměněný. Na 200m př. doběhl sice na 20. místě, ale časem 30,47s si
vytvořil nový osobní rekord a nebýt velkého protivětru (-2.3 m/s) atakoval by i rekord klubový.

MUŽI LIGU UDRŽELI
Středa, 21 Září 2011 20:44
Na konci sezóny čekal na litvínovské atlety velmi důležitý
závod. V neděli 18.září odcestovalo celkem 12 závodníků
do Týniště nad Orlicí k prolínací soutěži s cílem urdžet
2.ligu i pro příští sezónu. Na stadionu s velmi příjemnou
atmosférou nakonec naše družstvo obsadilo čtvrté místo a
získalo tak právo startu ve 2.lize pro příští rok.
Dvě vítězství si připsal Michal Bednařík. Výkonem 654cm
vyhrál skok daleký, výkonem 14,20m pak trojskok. Jan
Šalata vyhrál ve vrhu koulí za 15,16m, v hodu diskem
obsadil místo páté. Dominik Barvík vybojoval ve skoku
vysokém druhé místo - 183cm, v trojskoku přidal šesté
místo za 11,90m. V hodu oštěpem zabojoval Radek Reisz, výsledkem bylo čtvrté místo v osobním
rekordu 51,29m. Náročnou kombinaci běhů absolvoval Pavel Cmíral. Nejlépe se mu vedlo v závodě
na 400m, kde časem 52,52s obsadil třetí místo. Na "půlce" doběhl šestý - 2:02,13 a na 400m př. sedmý
- 62,06. 400m překážek s ním absovoval Zbyněk Nývlt - 3.místo za 59,99s a David Česal - 8.místo za
62,29s. Martin Česal tentokrát startoval v běhu na 1500m a v čase 4:30,50 doběhl na čtvrtém místě.
Stejné umístění získal v běhu na 5000m Jakub Langhammer - 16:07,81.

NAŠI ZÁVODNÍCI NA SJEZDOVCE
Pondělí, 17 Říjen 2011 19:25
Dne 12.10.2011 se po roční pauze konal další, v pořadí již 7.ročník běhu do vrchu – Mezibořská
sjezdovka. Již od rána hustě pršelo, naštěstí se však hodinu před závodem počasí umoudřilo a všech 71
účastníků mohlo na velice mokré sjezdovce závodit. V silně obsazeném závodě jsme získali dobré
výsledky. Závodu se zúčastnilo celkem 18 našich závodnic a závodníků všech věkových kategorií.
V nejmladší kategorii „ elévové A - 50m“ vyhrál Šimon Lank. V početně více obsazené kategorii
„elévové B -70m“ obsadil Matouš Lank třetí místo, Jan Tuhý byl pátý a Adam Brettschneider doběhl
osmý. V kategorii „elévky B - 70m“ jsme měli tři závodnice, které obsadily tři místa za sebou.
Barbora Pšenková skončila na pěkném druhém místě, Aneta Weissová byla třetí a Barbora Kaftanová
čtvrtá.
V „předžácích - 100m“ zvítězil Dominik Černohorský a další náš závodník Vojtěch Vyskočil skončil
na šestém místě. V „předžákyních - 100m“, doběhla naše jediná závodnice Kateřina Zábojníková na
druhém místě.
V kategorii „mladší žáci-200m“ obsadil David Morávek třetí místo. V „mladších žákyních -200m“,
naše závodnice skončily na prvních dvou místech. Hana Krausová byla první a Kristýna Vrabcová
doběhla druhá.
„Starší žáky-300m“ vyhrál Ondřej Nuc. Ostatní nejstarší kategorie již musely překonat celou 530
metrů dlouhou sjezdovku.
Mezi „Juniorkami a ženami“ vyhrála Jitka Vajcová, Vendulka Praská obsadila druhé místo. V silněji
obsazených „ Juniorech a mužích“ doběhl Pavel Cmíral na pěkném druhém místě, hned za ním na
třetím místě skončil Martin Česal.
Všem účastníkům blahopřejeme ke kvalitnímu výkonu.

Z KLÁŠTERCE PĚT MEDAILÍ
Úterý, 01 Listopad 2011 11:11
Dne 22.10.2011 se konal Běh zámeckým parkem v Klášterci nad Ohří. Za
velmi chladného počasí se zde sešlo na 200 závodníků, litvínovští atleti
se zde však rozhodně neztratili. Závodů se zúčastnilo celkem 11 našich
závodníků, kteří získali pět umístění na stupních vítězů a mnoho dalších
pěkných výsledků.
Z výsledků:
rodiče s dětmi – r. 2006-2007 – dívky: 2. Barborka Balášová
mini žačky: 4. Vítková Štěpánka

mimi žáci: 6. Matěj Kavan, 7. Ondřej Bursík
elévky B: 2. Barbora Pšenková, 6. Kateřina Balášová
elévové B: 7. Matěj Bursík, 10. Jan Tuhý
elévové A: 3. Dominik Černohorský
ženy veteránky: 2. Vendulka Praská, 3. Kateřina Brettschneiderová
Všem moc gratulujeme za velmi pěkná umístění.

MIROSLAV OTCOVSKÝ NOVÝM PŘEDSEDOU
Středa, 16 Listopad 2011 21:07
Na schůzi výkonného výboru, konané 10.11., byl zvolen nový předseda klubu. Tomáše Hellmicha
nahradil v jeho funkci Miroslav Otcovský.

BĚH KOLEM DOUBRAVKY
Středa, 16 Listopad 2011 21:52
Seriál podzimních přespolních běhů pokračoval tradičním
závodem - Během kolem Doubravky. V neděli 5.11. se tak
do Teplic vypravilo i 24 litvínovských závodníků. Ve
startovním poli se rozhodně neztratili a šestkrát se postavili
na stupně vítězů.
Na vítězství dosáhl v kategorii předžáků B (ročník 02-03) v
běhu na 600m Matouš Lank, na šestém místě doběhl Honza
Tuhý. Ve stejné kategorii dívek získala druhé místo Barbora
Pšenková. Mezi předžáky A (ročník 04-05) na trati dlouhé
200m vybojoval Lukáš Bartoš třetí místo, Štěpánka Vítková
pak obsadila ve stejné kategorii dívek nepopulární čtvrtou příčku. Za ženy - vytrvalkyně startovala na
trati dlouhé 10km Jitka Vajcová a doběhla na pěkném druhém místě. Mezi muži - vytrvalci na stejné
trati skončil na třetím místě Martin Česal.
I další závodníci podali velmi pěkné výkony. Kompletní výsledky naleznete v sekci Výsledky a
statstiky.

SOUSTŘEDĚNÍ 2012
Úterý, 20 Prosinec 2011 21:33
Pro tréninkovou skupinu J. Neuberta je v roce 2012
naplánováno jarní soustředění v Českém Jiřetíně ve dnech
29.3. - 1.4. a letní soustředění v Jičíně ve dnech 28.7. - 4.8.
Bližší informace naleznete zde.

