
PŘEHLED UMÍSTĚNÍ ATLETŮ NA MISTROVSTVÍ ČR V ROCE 2019 

Celkem 6 medailí a dalších 7 finálových umístění na Mistrovství ČR získali studenti sportovních tříd 
v atletice.  

Petr Sedlář, student 1.D, nastoupil teprve letos v září, ale už stihnul vybojovat dvě medaile na 
zářijovém MČR v Kolíně. Druhé místo obsadil v běhu na 100 m př. a třetí ve skoku do dálky. Také 
startoval na mezistátním utkání žactva U16 ve Slovinsku. Tam obsadil třetí místo a dostal bronzovou 
medaili.  

Valerie Janků, studentka 2.D, vybojovala bronzové medaile na MČR dorostu v hale i na dráze. Navíc 
přidala hezké sedmé místo na MČR ve vícebojích, které se konalo ve Zlíně. 

Kateřina Dlabajová, studentka 3.D, vlastní bronzovou medaili z MČR dospělých, kterou vybojovala ve 
štafetě 4x200 m. Čtvrté místo jí patřilo na MČR juniorů v běhu na 400 m př. Dále jí bylo souzeno 
v letošním roce celkem 3x sedmé místo! Kateřina nás také reprezentovala na mezinárodní úrovni 
v soutěži ECCC (Pohár mistrů evropských zemí juniorů) v dresu AK Olympu Brno, kde startovala ve 
štafetě 4x100 m a skončila na 2. místě, a také byla členkou vítězné štafety 4x400 m! 

Pavel Mynařík, student 2.D, se probojoval do finále na MČR dorostu v běhu na 200 m, kde obsadil 
osmé místo. 

 Příjmení Jméno MČR disciplína výkon umístění 

1. Sedlář Petr žactva - hala dálka 6.19 2. místo 

2. Sedlář Petr žactva - hala 60 m př. 8.39 4. místo 

3. Sedlář Petr žactva - dráha dálka 6.32 3. místo 

4. Sedlář Petr žactva - dráha 100 m př. 13.32 2. místo 

5. Janků Valerie dorost - hala trojskok 11.43 3. místo 

6. Janků Valerie dorost - dráha trojskok 11.49 3. místo 

7. Janků Valerie dorost - dráha víceboj 4509 7. místo    

8. Dlabajová Kateřina jun. - dráha 400 m př. 61.46 4. místo 

9. Dlabajová Kateřina jun. - hala 400 m  57.68 7. místo 

10. Dlabajová Kateřina dosp. - hala 400 m př. 62.19 7. místo 

11. Dlabajová Kateřina "22" 400 m př. 62.19 7. místo 

12. Dlabajová Kateřina dosp. - hala 4x200 1:40,76 3. místo 

13. Mynařík  Pavel dorost - dráha 200 m 23.17 8. místo 
 

 

 


