
FLASH QUOTES

Petr Svoboda (OLYPR)
60 m Hurdles M H1

I still take it as training before meetings in stronger competition. I also feel pain in the Achilles lightly, so I won't run the
finals preventively.

Pořád to beru jako trénink před mítinky ve větší konkurenci. Také lehce cítím achilovku, takže finále preventivně
nepoběžím.
3 Feb 2021 12:41

1st place - 07.71  (SB)

Tomáš Vystrk (UNIBR)
800 Metres M 

My coach and I wanted to run another quick 800m. Time is no miracle, but no failure.

Chtěli jsme s trenérem zaběhnout ještě jednu rychlou půlku. Čas není žádný zázrak, ale ani propadák.
3 Feb 2021 13:27

1st place - 1:48.82 

Jiří Polák (SOKCB)
200 Metres M R1

I came here for a better time than last week, I even thought about under 21 seconds. It didn't work out, but it's still a
good time. And I am grateful for every race, the preparation did not go completely smoothly. I suffered a covid, until mid
-January I trained at the stadium in Kaplice, where I first had to remove the snow.

Jel jsem si sem pro lepší čas než minulý týden, pomýšlel jsem i na čas pod 21 vteřin. To se sice nepovedlo, ale i tak je
to kvalitní výkon. A já sem vděčný za každý závod, příprava nešla úplně hladce. Prodělal jsem covid, do půlky ledna
jsem trénoval na stadionu v Kaplici, kde jsem si nejdřív musel odklidit sníh.
3 Feb 2021 14:13

1st place - 21.02  (MR, PB)

Cynthia Bolingo Mbongo (BEL)
400 Metres W RA

My feelings with the race are mixed. But it was 400m after a very long time, not only indoors, so I'm glad I could race at
all. In Toruń, I would especially like to succeed with the relay, if I qualify individually, it remains to be seen.

Jsem i nejsem spokojena se závodem. Byla to ale 400 m po hodně dlouhé době, nejen v hale, takže jsem ráda, že
jsem vůbec mohla závodit. V Toruni bych hlavně ráda uspěla se štafetou, jestli se kvalifikuji inidividuálně, to se teprve
uvidí.
3 Feb 2021 17:16

1st place - 52.89  (SB)
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Jamie Webb (GBR)
800 Metres M 

Femur injury bothered me for a long time, in Vienna and here I was running the first 800m races after the 2019 World
Championships (semifinals - note). Things are going well, second race, second PB. I may have made some minor
mistakes in the race, but I felt strong in the finish.

Dlouho mě trápilo zranění stehna, teď jsem běžel ve Vídni první dvě osmistovky od MS 2019 (semifinále - pozn.). Zdá
se, že jsem na tom dobře, druhý závod, druhý osobní rekord. V závodě jsem možná udělal nějaké menší chyby, ale ve
finiši jsem se cítil silný.
3 Feb 2021 17:39

1st place - 1:46.45  (PB)

Filip Šnejdr (CZE)
800 Metres M 

I aimed to get good points in the rankings, and it worked. The personal record (4th place in the Czech all-time list) is a
nice bonus.

Měl jsem za cíl získat dobré body do žebříčku, to se povedlo, osobní rekord (4. místo v českých tabulkách) je příjemný
bonus.
3 Feb 2021 17:45

2nd place - 1:46.63  (PB)

Pavel Maslák (CZE)
400 Metres M RA

Today I managed to run the first lap faster than in Karlsruhe, it was also smoother and the final time reflects it. I am
also glad that I defended my position as the home number one in a direct clash.

Dnes se mi povedlo závod rozběhnout rychleji než v Karlsruhe, také to bylo plynulejší, a je to znát na výsledném čase
lepší. Jsem také rád, že jsem v přímém souboji uhájil pozici domácí jedničky.
3 Feb 2021 17:55

1st place - 46.22  (SB)

Pia Skrzyszkowska (POL)
60 m Hurdles W F

At first the time turned out to be under 8 seconds, so I was more happy, but it's a personal record, so I'm satisfied. My
start was not good at all, so when I improve it, I'm prepared to run under 8 sec.

Nejdřív se ukázal čas pod 8 vteřin, tak jsem měla větší radost, ale je to osobní rekord, takže spokojená jsem. Nepovedl
se mi vůbec start, takže až ho zlepším, na čas pod 8 vteřin natrénováno mám.
3 Feb 2021 18:03

1st place - 08.02  (PB)
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Tina Šutej (SLO)
Pole Vault W 

I am happy with jumping meet record and confirming my standard. Technically I have still a lot of things to improve, but
I believe I can do 480+ this indoor season.

Jsem šťastná, že jsem skočila rekord mítinku a potvrdila svůj standard. Technicky mám ještě hodně věcí k vylepšení,
ale věřím, že v této halové sezóně zvládnu více než 480.
3 Feb 2021 18:22

1st place - 4.70  (MR, SB)

Jamile Samuel (NED)
60 Metres W F

I always struggle with the first 10 metres, but I think it was better in the final than in the heats. Also, it is always good to
run faster than previous time. I would be happy to run under 7.2 seconds this season.

S prvními 10 metry vždy bojuju, ale myslím si, že ve finále to bylo lepší než v rozběhu. Vždy je také dobré běžet
rychleji než při předešlém startu. Byla bych ráda, kdybych se v této sezóně dostala pod 7,2 vteřiny.
3 Feb 2021 18:33

1st place - 07.28  (SB)

Meraf Bahta (SWE)
1500 Metres W 

Time is not good, but I am happy with the result. And I am very grateful for organization of the meeting. I aim for 3k for
Toruń.

Čas není dobrý, ale jsem spokojena s výsledkem. A jsem velmi vděčná za organizaci tohoto mítinku. Pro Toruň cílím
na 3 kilometry.
3 Feb 2021 18:39

1st place - 4:15.88  (SB)

Oliver Bromby (GBR)
60 Metres M F

That is my fastest opener so I am very happy. The race was all right. Situation in GB is not good, very few races but I
hope I will be able to qualify to Toruń, that's the plan.

To je můj nejrychlejší vstup do sezóny, takže jsem velmi spokojený. Závod byl v pořádku. Situace v Británii není dobrá,
je velmi málo závodů, ale doufám, že se mi podaří kvalifikovat do Toruně, takový je plán.
3 Feb 2021 18:46

1st place - 06.65  (SB)
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István Szögi (HUN)
1500 Metres M 

I raced on Saturday (3:37.55 in Vienna) so I did not have much time to rest, but I am happy for the win and to run again
under 3:40. Pacemaking was perfect.

Závodil jsem v sobotu (ve Vídni 3:37.55), takže jsem neměl moc času na odpočinek, ale jsem rád za vítězství a za čas
pod 3:40. Vodič byl perfektní.
3 Feb 2021 19:11

1st place - 3:39.28 

Tomáš Staněk (CZE)
Shot Put 7,26kg M 

Technically, it wasn't good today, my legs didn't work as I would need. But I made one good attempt in the warm up, so
I believe it's in me.

Technicky to dnes nebylo ono, nejely mi nohy, jak bych potřeboval. Ale v rozcvičování se mi jeden pokus povedl, takže
věřím, že to ve mně je.
3 Feb 2021 19:15

1st place - 20.94 

Radek Juška (CZE)
Long Jump M 

It's an improvement, but I can't be satisfied. I'm still making big mistakes in run-up. In training I manage to keep in the
right rhythm, but not in the race yet.

Je to posun, ale spokojený být nemůžu. Stále dělám velké chyby v rozběhu. V tréninku se mi daří udržet se ve
správném rytmu, ale v závodě zatím ne.
3 Feb 2021 19:20

1st place - 7.90  (SB)
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