FLASH QUOTES

Sofia Ennaoui (POL)

1st place - 4:05.22 (MR, PB)

1500 Metres W F
I just came back from training camp in South Africa and this was my first race. I felt confident in last 100 that I could
win it. In Glasgow I will run 1500m, I think it is the best chance to win a medal.
12 Feb 2019 17:14

Simona Vrzalová (CZE)

2nd place - 4:05.73 (NR, PB)

1500 Metres W F
Útok na halový rekord byl sice plán, ale vůbec jsem nečekala, že se mi ho podaří zaběhnout. Soupeřka mě sice v cíli
předběhla, ale pro mě bylo důležité, že jsme běžely celý závod v kontaktu a to mi hodně pomohlo. V Glasgow bych se
chtěla určitě dostat do finále a v něm běžet nejlépe
12 Feb 2019 17:18

Pavel Maslák (CZE)

1st place - 32.79 (EL, SB)

300 Metres M F
I caught some cold a few days ago, I was thinking it would not affect my effort, but unfortunately it did. Also I might
have been too fast at the beginning trying to caught Jan Tesař (in outer lane), and I was missing power in last metres.
But I am happy with the win and I will go to Glasgow with head up to fight for another title.
Chytil jsem před pár dny rýmu, myslel jsem, že to dnes výkon neovlivní, ale bohužel nejspíš ano. Asi jsem to také
rozběhl příliš rychle ve snaze doběhnout Honzu Tesaře (ve vnější dráze) a pak mi chyběly síly v závěru. Ale jsem rád
za vítězství, do Glasgow pojedu s hlavou nahoře a budu bojovat o další titul.
12 Feb 2019 17:37

Zdeněk Stromšík (CZE)

4th place - 06.72

60 Metres M F
Čtvrtá příčka v takovéto konkurenci není špatná. Běželo se mi dobře,nicméně s časem nejsem spokojený a nevím, co
se stalo. Podíváme se s trenérem na video a budeme analyzovat chyby. Dnes půjdu na masáž a před republikou
půjdeme jen lehčí trénink a budu hlavně odpočívat.
12 Feb 2019 18:06

Mike Rodgers (USA)

1st place - 06.56

60 Metres M F
It is not a SB, but it is close (6.55). I am happy with that, I had a great start, great finish. May be I was missing a bit
more pressure from opponents in last metres, but it was not easy, at least first 30 metres.
12 Feb 2019 18:06
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Amálie Švábíková (CZE)

1st place - 4.25

Pole Vault W F
Vítězství chutná sladce a jsem ráda, že jsem vyhrála. S výkonem ale spokojená nejsem. Směrem k ME není 425 cm
nic pozitivního. Doufám, že v Glasgow předvedu mnohem lepší výkon.
12 Feb 2019 18:15

Gunta Vaičule (LAT)

1st place - 37.44 (SB)

300 Metres W F
It was not easy to run in the first lane and I wanted to run faster, but I am happy with the win and given the
circumstances, also with the time.
12 Feb 2019 18:21

Bob Bertemes (LUX)

1st place - 20.50

Shot Put M F
During the season I had my best throws in first round and usually I lost place in final round. I knew I had to change
something and I am happy to do it (win with last throw)
12 Feb 2019 18:26

Filip Šnejdr (CZE)

2nd place - 1:46.99 (PB)

800 Metres M F
Před závodem jsem si říkal, jestli vůbec ještě v hale poběžím osobák, takže jsem hodně rád za další a ještě k tomu
když je to pod 1:47. Časy před měsícem na tréninku vůbec nenasvědčovaly tomu, že bych mohl běžet tak rychle.
Navíc jsem byl tři týdny zpátky nemocný, takže víc spokojený ani být nemůžu. O víkendu poběžím zase 800 metrů a
pak už Glasgow, kde bych chtěl předvést co nejlepší výkon.
12 Feb 2019 18:40

Amel Tuka (BIH)

1st place - 1:46.75 (MR, SB)

800 Metres M F
I felt a bit tired from training because it is my second race only this season. I am happy with the win and I hope for a
better time next race. Running indoors is difficult, so in Glasgow my goal is to get to final.
12 Feb 2019 18:42

Filip Sasínek (CZE)

4th place - 1:47.75 (PB)

800 Metres M F
Bylo to rychleji rozběhnuté, než jsem čekal, ale asi to bylo pro mě dnes dobře, v klidu jsem se vezl schovaný na
chvostu. Jsem rád, že jsem si spravil chuť po minulém týdnu. V Glasgow ale nejspíš poběžím 1500 m.
12 Feb 2019 18:46
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