Mistrovství světa U23 Cali
Mistrovství světa v kategorii U20 se konalo 1.8. – 6.8. v kolumbijském Cali. Petr Svoboda se do závodu
nominoval v desetiboji se ziskem 7428 body, které nasbíral na Mistrovství České republiky ve víceboji,
kde zároveň zvítězil.
Česká juniorská reprezentace odlétla
do Cali ve středu 27.7.
Cesta s přestupy v Amsterdamu a
Bogotě trvala přibližně 24 hodin.
Po příjezdu do Cali následovalo lehké
rozcvičení, které přecházelo k
tréninkům vylaďující závod.
Český tým měl v zastoupení dva vícebojaře: Petra Svobodu (TJ VS Tábor) a Michala Járu (Spartak Praha
4), kteří zahajovali Mistrovství.

100 m
VÝKON: 10.98

PB:10.97

BODY: 865
Prasklá bublina na tretře před startem nehrála
roli. Petr prolétl cílem s krásným časem 10.98.

Skok daleký
VÝKON: 7.03

PB: 7.29

BODY: 821
První pokus přešlap dvě stopy. Rychlost a forma
nechyběly. Druhý pokus založeno 7.03. Třetí
pokus byl opravdu daleký a technicky zdařilý.
Petr si užíval oslavy s kolumbijskými fanoušky,
ale poté mu počítač zahlásil 0,5 cm přešlap.

Vrh koulí
VÝKON: 11.50

PB:12.23

BODY: 576
Vrh koulí patří ke slabším stránkám Petra.
Přidáme více posilky a jídla.
Zamakáme na technice, a příště to poletí dál!

Skok do výšky
VÝKON: 181

PB: 192

BODY: 636
Ve skoku vysokém se pral Petr s technikou od
začátku soutěže. Zakládal druhým pokusem
na výšce 173 cm. Když se trochu do skákání
dostal, vypadl proud a soutěž se zastavila.
Překonal laťku ve výšce 181 cm, dál už se to
nepodařilo.

400 m
VÝKON: 49.80

PB: 48.80

BODY: 824
Pátou disciplínu – běh na 400 m, zaběhl Petr za
49.80. Čas je o vteřinu pomalejší než jeho osobák
ale co se bodů týče, velká ztráta to není.

110 m překážek
VÝKON: 14.34

PB: 14.27

BODY: 931

Druhý den odstartoval závod během na 110 m
překážek se slušným časem 14.34 i přes opakovaný
start, který vyrušili bubnující fanoušci.

Hod diskem
VÝKON: 38.61

PB: 39.24

BODY: 636

Disk hodnotíme pozitivně, kousek pod osobákem.

Skok o tyči
Výkon: XXX

PB: 462

Body: 0
Při soutěži ve skoku o tyči to bylo napínavé. Na základní výšce 430 cm. Petr je zvyklý začínat na těchto
výškách, protože drží vysoký úchop tyče. Soutěžní pokusy vypadaly jinak než rozcvičovací, a na první
pokus byla měkká tyč. Dali jsme tvrdší ale Petr tyči bohužel moc nepomohl, aby ho vyvezla, a tak i třetím
pokusem laťka spadla. Zápis z tyče tedy nepřinesl žádné body. Fotka z tyče nám do sbírky chybí.

Hod oštěpem
VÝKON: 39,15

PB: 42.55

BODY: 430
V soutěži hodu oštěpem nebyl Petr v dobrém
rozpoložení. Nemohl se srovnat s náběhem a celkově
to prostě neletělo.

1500 m
VÝKON 4:31.52 = PB
BODY: 735

Závěrečnou disciplínou 1500 m si zlepšil osobní
maximum.

Petr se umístil na 21. místě. Do soutěže vstupovalo 27 juniorů. Petr je prvním rokem junior a ze startovního
pole byl nejmladší. Nabral mnoho cenných zkušeností a seznámil se s atlety i trenéry různých národností.
Další rok bude usilovat o nominaci na Mistrovství Evropy v rumunské Kluži.

