Druhé místo pro Josefa Štiaka v hodu oštěpem a třetí medaile Martina Němce na šampionátu
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Poslední medaile z otevřeného mistrovství Evropy v Espoo získali dnes v podvečer v hodu
oštěpem sloučené kategorie F55/56 pro Českou republiku stříbrný Josef Štiak a bronzový
Martin Němec. Závodili v maximálně nestandardních podmínkách. Foukal silný vítr a hustě
pršelo. Před každým odhodem drželi organizátoři nad oštěpaři velký deštník.
"Tohle snad ani nebylo regulérní. Když zafoukal vítr, tak si dělal s oštěpem, co chtěl. Když
hodil Kanaďan Martin, tak hodil doprostřed výseče, a vítr mu to odfoukl úplně mimo. Házel jsem
v dešti v Sydney, ale to pršelo, tady nevím, jak přesně bych tohle počasí pojmenoval," řekl
stříbrný v hodu oštěpem z paralympiády v Sydney Josef Štiak. "Já jsem v podobném počasí
závodil loni na Českém poháru v Brně. Tehdy jsem házel diskem. Nikdo nechtěl jít házet, tak se
blbec Němec nabídl, že půjde, aby závody odsýpaly a vyžral jsem ten největší slejvák. A když
jsem slez, tak se udělalo hezky a ostatní házeli za sluníčka," zavzpomínal s úsměvem na svoje
nejhorší závodní podmínky Martin Němec.
I přes nepřízeň počasí se oba sportovci shodli, že bylo každopádně správné, nechat závod
proběhnout: "Když jsme byli v call roomu, zrovna rušili ‚choďákům' kouli. To musí být hrozné,
když sem třeba někdo přijede jen na jeden závod a oni mu ho bez náhrady zruší," řekl Němec.
Celkový dojem medailistů shrnul Josef Štiak: "Měl bych být druhý, což je pro mě v tomhle
počasí suprový výsledek a Martin třetí, to je také skvělé. Moc jsme to nečekali za těchto
podmínek." Pro oba nebylo toto ocenění na šampionátu první. Josef Štiak má ještě bronz z
hodu diskem, Martin Němec dvakrát zlato - v disku a kouli - a díky dnešnímu třetímu místu se
stal co do počtu medailí nejúspěšnějším českým sportovcem v Espoo.
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Výsledky OME:
1. Pieter Gruijters (NED) 33, 46 m (937 bodů)
2. Josef Štiak (CZE) 28, 64 m (802 bodů)
3. Martin Němec (CZE) 26, 14 m (798 bodů)
7. Dušan Ščambura (CZE) 21, 51 m (657 bodů)
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