Za družstva mládeže:
Družstvo atletek juniorek - TJ Lokomotiva Beroun, z.s.
3. místo na M-ČR družstev juniorek v atletice
2. místo na Mistrovství Čech družstev juniorek
1. místo v Krajském přeboru družstev juniorek
Nejlepší členky juniorského družstva jsou Anita Žáková, Bára Stýblová a Kateřina Sunkovská, z
hostujících děvčat pak Adéla Fořtová (Sušice), Bára Placatková a Veronika Novotná (obě Příbram).
V samotném Mistrovství České republiky se berounské juniorky utkaly se silnými týmy juniorek devíti
oddílů z celé republiky, mimo jiné z Olympu Brno (1.místo), Slávie Praha (2. místo), SSK Vítkovice (4.
místo o 0,5 bodu za berounským družstvem) a USK Praha (5. místo).

Za jednotlivce mládeže:
Vojtěch Dryák - 2001- dorostenec - atlet mistr ČR v běhu do vrchu v kategorii juniorů,
účastník Mezinárodního poháru v běhu do vrchu do 17 let v Itálii,
účastník ME v Makedonii - 29. místo v běhu do vrchu juniorů (6. místo v družstvech juniorů)
účastník MS v Andoře - 60. místo v běhu do vrchu juniorů (10. místo v družstvech juniorů)
Anita Žáková - 2000 - juniorka - atletka mistryně ČR v hale na 800m v kategorii juniorek,
8. místo na M-ČR v hale dospělých na 800m,
2. místo ve štafetě juniorek na 4x400m na M-ČR juniorek,
12. místo na M-ČR v kategorii do 22 let na 800m
8. místo ve štafetě na 4x400m na M-ČR do 22 let
Bára Stýblová - 1999 - juniorka - atletka mistryně ČR juniorek v běhu na 10000m,
mistryně ČR v běhu do vrchu juniorek,
2. místo na M-ČR v silničním běhu Běchovice 2018,
2. místo na M-ČR juniorek v hale na 1500m a 3000m,
2. místo na M-ČR juniorek na 1500m, 3000m a ve štafetě na 4x400m,
2. místo na M-ČR do 22 let na 3000m překážek,
5. místo na M-ČR dospělých na 3000m překážek,
6. místo na M-ČR do 22 let na1500m,
8. místo ve štafetě na 4x400m na M-ČR do 22 let
4. místo na mezistátním utkání juniorek na 3000m překážek,
účastnice ME v Makedonii - 14. místo v běhu do vrchu juniorek (5. místo v družstvech juniorek)
účastnice MS v Andoře - 28. místo v běhu do vrchu juniorek (7. místo v družstvech juniorek)
Natálie Krubová 04 – žákyně atletika Loko Beroun – tyč
MČR žactva hala Ostrava
4.místo
MČR žactva Jablonec
2.místo
Členka mládež. Repre ČR
Mezinárodní pěti-utkání (Maďarsko)
4.místo
Členka prvoligového týmu žen Loko Beroun
Hostující členka týmu juniorek Loko Beroun 3.místo v ČR
Adéla Rozehnalová 01 – dorostenka atletika Loko Beroun – tyč

MČR dorostu Praha
MČR do 22 let Ostrava

4.místo
6.místo

Mezinárodní mítink „mladá Evropa“
1.místo
Členka prvoligového týmu žen Loko Beroun
Členka týmu juniorek Loko Beroun
3.místo v ČR
Rekord Loko Beroun ve skoku o tyči

za družstva dospělí:
družstvo žen TJ Lokomotiva Beroun – atletika
Družstvo žen se drží již šestou sezónu v soutěži 1. ligy. V tomto ročníku obsadily berounské atletky
konečné páté místo a udržely tím první ligu i pro další sezónu.

Soutěž byla tentokrát hodně zamotaná neboť žádné z družstev nebylo vyloženým outsiderem a oba
nové týmy (AC Sparta Praha a Banes Pacov), které do skupiny postoupily z nižší soutěže, byly hodně
silné a oba se v soutěži udržely. Naopak do baráže spadly dosud stabilní účastníci ligy Plzeň a
Budějovice.
Beroun se po všechna čtyři kola pohyboval na čtvrtém či pátém místě tabulky, ale bodové odstupy
mezi družstvy byly malé a tak i poslední čtvrté kolo bylo velmi dramatické. Bojovalo se o každý bod,
neboť i dva–tři ztracené či získané body mohly znamenat sestup či naopak posun v tabulce vzhůru.
Berounu nakonec chyběly pouhé tři body na celkové čtvrté místo, ale i to konečné páté je velmi
dobré.
Protože 1. Liga Berounu sluší !!!

