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:
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Pavel Maslák

100m - 10.30 (2017, Třinec)

200m - 20.46 (2017, Třinec) NR

300m - 31.80o (2017, Ostrava)

400m - 44.79 NR (2014) NR

400m - 45.24i NR (2014)

Zajímavost:

Ve volném čase se věnuje bojovému sportu capueira. Poznávacím znamením j

{tab=Profil}

Halový mistr světa v běhu na 400m ze Sopot 2014!!

Na zádech má vytetovaného draka a ze jmen elitních čtvrtkařů si nedělá těžkou hlavu. Jeho
sebevědomí je podpořené tvrdým tréninkem, což mu na nedávném mistrovství světa atletů v
Moskvě vyneslo senzační páté místo. Pavel Maslák míří ještě výš. Jeho cílem je získat medaili
na mistrovství světa nebo na olympijských hrách. Je držitelem prestižního ocenění pro mladé
vycházející hvězdy Evropy - European Rising Star 2012, uděleno Evropskou atletickou asociací
EAA. Úřadující český rekordman v běhu na 200 i 400 m venku i v hale. Jako mistr Evropy z
Helsinek 2012 bude v létě 2014 obhajovat titul ve švýcarském Curychu.

Na Mistrovství světa juniorů v Kanadě v roku 2010 vybojoval 6. místo na trati 200 m, což bylo
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nejlepším umístěním českých juniorských závodníků.

V sezoně 2011 vybojoval Pavel Maslák první medaili pro českou výpravu na atletickém
mistrovství Evropy do 23 let v Ostravě. Ve finále běhu na 200 metrů prolétl cílem v čase 20,67
sekundy a získal bronzovou medaili. Skvěle se uvedl i v nabitém běhu na Mistrovství světa v
korejském Tegu, kde v semifinále obsadil páté místo.

Rok 2012 můžeme nazvat pro Pavla i přelomovým. Skvěle si počínal na halovém MS v
Istanbulu, kde jen o setiny zaostal za svým rekordem (46.19) a vybojoval 5. místo. Ve Finsku se
v létě stal mistrem Evropy (45.24)!

Skvělou zkušeností pro Pavla byly olympijské hry v Londýně. V semifinále myslel na lepší
výkon, 45.15 byl však jeho tehdy druhý nejlepší.

Na úspěchy z olympijského roku Pavel navázal i v sezoně 2013. S ohromující suverenitou si
poradil se soupeři na HME v Göteborgu a ve finále vylepšil halový český rekord na 45.66.
Skvělé představení přichystal Pavel i na
MS do
Moskvy
, když
na světovém šampionátu pronikl na ostře sledované čtvrtce do finále díky vylepšenému
národnímu rekordu na 44.84. V něm pak také běžel výtečně (44.91) a z první dráhy dosáhl na
páté místo.

Idol: Jeremy Warriner, USA, bývalý olympijský vítěz v běhu na 400 m.

{tab=Úspěchy}

2018 EC Beriln 400m

2018 EC Berlin 4x400m

(sem)

(7)
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2018 WiC Birmingham

(1)

2017 WC London

(sem)

2016 OG Rio de Janeiro

2016 WiC Portland

2016 EC Amsterdam

(sem)

(1)

(2), 4x400 m (4)

2015 EiC Praha

2014 WiC Sopoty

(1),

4x400m (3)

(1)

2013 EiC 2013 Göteborg (1), 4x400 (3)

2013 EJ Tampere

2013 WC Moskva

200 m (3), 4x100 m (5), 4x400 m (6)

400 m (5)

2012 OG Londýn

400 m (sem)
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2012 EC Helsinky

400 m (1), 4x400 m (5)

2012 WiC Istanbul

400 m (5)

2011 EJ Ostrava

200 m (3)
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{youtube}IXhWi22jZFg{/youtube}

{youtube}9C8T2ju8tdg{/youtube}

5/7

Pavel Maslák

{youtube}k5L8WCp6rOQ{/youtube}

{youtube}1cNcg-QdR0s{/youtube}

{youtube}ax8Eit0z1jg{/youtube}
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