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Volko v Linzi za 6.63 a 6.64

Johnny Volko v Linzi pôsobil sviežim dojmom. S ľahkostou vyhral rozbeh za 6.64 a vo finále bol
na medzinárodnom halovom mítingu Gugl

na 60 m druhý za 6.63 čím si vyrovnal tohtoročné maximum z Ostravy, čo je tiež jeho tretí
najlepší čas kariéry.

Zdolal ho jeho šprintérsky súputník z Moravy Zdeněk Stromšík, ktorý sa zlepšil na 6.60 a splnil
limit na HMS. Volko však porazil reprezenanta Turecka s jamajským pôvodom Emre Barnesa,
ktorý zabehol národný rekord 6.64.

Ďalší štart ho čaká vo štvrtok 15.2. na IAAF World Indoor Tour v poľskom meste Torun. "Prvý
beh mi vyšiel výborne, najmä štart. Myslím, že taký sa mi v živote ešte nepodaril. Finále
bolo už na moje pomery neskoro večer (20.40 pozn. autora) a štart o cosi slabší, ale
nechýbalo dosť síl na výborný záver. Som spokojný s časom aj s behom,
" povedal Volko.

Trénerka Naďa Bendová dodala: "Presne toto sme potrebovali. Bolo to dobré rozhodnutie
cestovťt do Linzu. Skvelý štart a samotný beh v rozbehu a sluľný výkon aj vo finále.
Spadol mi kameň zo srdca.
"
Video z oboch behov je na facebooku Janka Volka a Top Athletics.
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Iveta Putalová víťazne v Nemecku

Iveta Putalová vyhrala medzinárodný míting v Chemnitzi na 400 m časom 53.31s, keď v závere
zdolala dovtedy vedúcu mladú Slovinku Agátu Župinovú (53.48s).

"Víťazstvo teší, ale chceli sme lepší čas. Slovinka bežala prvých 200 m svižne, ale potom
sa tempo spomalilo. Nevadí, Iveta má formu, len ju predať v tých správnych pretekoch ,"
povedal tréner Marcel Lopuchovský.

Najbližší štart čaká slovenskú pretekárku v utorok v španielskom Sabadelli pri Barcelona znova
na 400m.

Video z pretekov v Chemnitzi je zverejnenna facebooku Top Athletics.

Lucia Vadlech s druhým najlepším výkonom kariéry

PRAHA: Lucia Vadlejch skončila mimo súťaž tretia na českom halovom šampionáte v päťboji a
dosiahla druhý najlepší súčet svojej kariéry aj slovenskej histórie za 4320 bodov. Lepšia bola
len na HME v Belehrade vlani v marci s rekordom SR 4409 bodov. Začala prekážkami 8.61s
(len stotina za osobným rekordom), vo výške preskočila 175cm, guľu zvládla v osobnom
rekorde 12.04m a v diaľke dosiahla 609cm. Súťaž začkončila behom na 800 m za 2:16.65min.

"S viacbojom som spokojná. Minulý rok som v tomto období dala o 100b menej. PB
prišiel až na HME. Mám za sebou náročné obdobie, tak som milo prekvapená z výsledku.
Posledný mesiac mám problém s ľavým členkom, ktorý ma limituje pri odraze na výške,
takže za 175cm som veľmi vdačná. Padol 3x SB (60m pr. výška a 800m) a PB v guli. S tou
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stále zápasím, ale 12m už nie je taká tragédia. Jediná diaľka bola trochu sklamanie, tam
som sa cítila dobre, ale netrafila som sa na dosku. Do leta mám na čom pracovať a veľmi
sa teším na HMSR do Bratislavy a potom na 2 mesačné sústredenie do Potchefstroomu,
kde sa budem pripravovať na ME v Berline. "

Na halových M-SR v bratislavskej hale Elán v dňoch 17.2-18.2.2018 zatiaľ plánuje 60m prek. a
diaľku.

Jiřina Ptáčníková sa predstavila na žrdkarskom mítgingu Perche Elite Tour Premium Rouen:

"Tak 4. místo za 450cm. Dnes už jsem se cítila mnohem lépe a 460 mi uniklo jen lehce.
Věřím, že v úterý, až budu mií trénera sebou, tak to bude dobře.. ."

Najbližšie skáče na Pražskej tyčke 13.2.2018.
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