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Rok 2017 ve
znamení medailí
I když sportovní odvětví, která
provozují členské svazy Sdružení,
nepatří k nejmasovějším sportům
u nás, rozhodně se ale řadí k těm
nejúspěšnějším co do počtu medailí z mezinárodních závodů jako
jsou mistrovství světa či mistrovství
Evropy. Naše svazy také mimo jiné
patří k vyhledávaným pořadatelům
mezinárodních závodů, neboť dokáží připravit akce na opravdu světové úrovni.

OHLÉDNUTÍ
Členské svazy Sdružení mají ve svých
řadách vynikající reprezentanty,
kteří na mezinárodní sportovní scéně sbírají jeden úspěch za druhým.
Díky tomu patří nejen u nás, ale i ve
světě mezi nejlepší sportovce. Bohužel, u nás často velmi opomíjené.
Důkazem úspěšnosti našich sportovců na mezinárodním sportovním poli
je každoročně zisk desítek cenných
kovů ze soutěží mistrovství světa
a mistrovství Evropy. Jen v roce 2017
vybojovali naši reprezentanti neuvěřitelných 231 medailí! Z toho bylo 73
zlatých, 82 stříbrných a 76 bronzových.
O jednu z nejpočetnějších sbírek medailí za poslední roky se postarali kynologové, dobrovolní hasiči, modeláři,
potápěči, vodáci i motoristé.
Vůbec nejpočetnější medailovou sbírkou se mohli v roce 2017 pochlubit
raftaři Svazu vodáků České republiky. Šestičlenné raftařské posádky se
nejprve na jaře vydaly bojovat o evropské vavříny do Gruzie, na podzim
je v dalekém Japonsku čekal světový
šampionát. Z těchto dvou akcí si čeští reprezentanti přivezli 57 medailí!
Hned 10 bylo zlatých, 31 stříbrných
a 16 bronzových. Čtyřčlenné posádky,
které mají své závodní vrcholy na programu letos, ještě o rok dříve (2016)
vybojovaly 46 cenných kovů. I letos se
tedy máme určitě na co těšit.
Také dobrovolní hasiči se museli
v roce 2017 nachystat na dva velké
mezinárodní sportovní vrcholy. V červenci se v malebném rakouském Villachu uskutečnila hasičská olympiáda,
na přelomu září a října se dobrovolní
hasiči přesunuli do tureckého Izmiru,
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AKTUALITY
SPORTOVNĚ BRANNÉ DNY

V našem současném výchovně vzdělávacím systému není
„branná výchova“ samostatným vyučovacím předmětem.
S problematikou brannosti by
měli být žáci seznamováni napříč různými oblastmi rámcových vzdělávacích programů,
výuku v tomto směru si však
každá škola volně přizpůsobuje svým podmínkám, stylu
a prioritám.
V rámci zahájené spolupráce
se společností NET.W z.s. se naše
Sdružení stalo spolupořadatelem Sportovně branných dnů
pro základní školy, při kterých
se chlapci a dívky v průběhu cca
pětihodinové akce na jednom
místě (vždy v terénu, na školním
hřišti, v přírodě apod.) interaktivní a sportovně zábavnou
formou seznamují se základními potřebnými informace-

mi z několika oblastí a učí se
souvisejícím dovednostem.
Např. se učí, jak postupovat v reálných situacích, kdy je ohroženo zdraví člověka, jak přivolat
rychlou zdravotní pomoc, trénují základní prvky sebeobrany, soutěžní formou si zkoušejí
zabalit evakuační zavazadlo,
seznamují se s nebezpečnými
chemickými látkami, stejně
jako s profesionálními i improvizovanými prostředky ochrany
proti nim, závodí při zdolávání
překážkové dráhy, poznávají
zásady bezpečné manipulace
se zbraněmi a také si prakticky
zkouší střelbu ze airsoftových či
laserových zbraní.
V roce 2017 se ve čtyřech
krajích ČR zúčastnilo sportovně
branných dnů více než 26 tisíc
žáků ze 155 základních škol.
Zapojení minimálně stejného
počtu žáků i škol předpokládáme i letos. Sportovně branné
dny jsou další aktivitou, které
Sdružení organizuje s cílem
přispívat k přípravě občanů na
řešení krizových životních situací. Sportovně branné dny byly
realizovány za finanční podpory
MŠMT ČR.

MISTROVSTVÍ SVĚTA ZÁCHRANNÝCH PSŮ
DRUŽSTEV FCI

kde se konalo mistrovství světa v požárním sportu. 20 zlatých, 10 stříbrných a 17 bronzových – dohromady
47 medailí, to je bilance českých dobrovolných hasičů na sportovních stadionech v roce 2017.
Také zástupci ÚAMK ČR zkompletovali velmi početnou medailovou sbírku. Ta čítala 17 mistrovských titulů,
6 stříbrných medailí a 15 bronzových.
Dohromady naši motoristé vybojovali
38 cenných kovů.

Členské svazy Sdružení mají ve svých
řadách vynikající reprezentanty, kteří
na mezinárodní sportovní scéně
sbírají jeden úspěch za druhým. Díky
tomu patří nejen u nás, ale i ve světě
mezi nejlepší sportovce.
Čeští sportovní potápěči a ploutvoví
plavci patří už dlouhá léta k uznávaným soupeřům na mezinárodní
sportovní scéně. A nejinak tomu bylo
i v roce 2017. Reprezentanti Svazu potápěčů České republiky vybojovali
27 cenných kovů (9-8-10). Za zmínku
určitě stojí účast dvou českých ploutvových placů, Jakuba Jarolíma a Zuzany Svozilové, na Světových hrách
(tzv. „olympijské hry neolympijských
sportů“), které na přelomu července
a srpna hostila polská Wroclaw. Jakub
Jarolím, který byl také vlajkonošem
české výpravy při zahajovacím ceremoniálu her, získal pro českou výpravu hned dvě z pěti medailí. Bronz

v novém českém rekordu vybojoval
v úvodu her na trati 100 BF. O den
později přidal stříbro na trati 50 BF.
Na této trati český ploutvař původně
figuroval jen jako náhradník. Díky odhlášení několika soupeřů však mohl
do závodu nastoupit a radovat se ze
stříbrné medaile. Zuzana Svozilová
sice v Polsku na medaili nedosáhla, ale
na trati 400 PP, kde skončila šestá, vylepšila český národní rekord.
Také modeláři se v roce 2017 blýskli
velkým počtem medailí. Konkrétně
jich na mezinárodní scéně vybojovali
42 (10-15-17).
Tradičně početnou sbírkou medailí
se v roce 2017 mohli pochlubit také
kynologové. Ti vybojovali 7 zlatých,
12 stříbrných a 1 bronzovou medaili, dohromady 20. A co víc, na podzim uspořádali v Liberci Mistrovství
světa v agility, které se setkalo jen
s pozitivními reakcemi jak z řad účastníků mistrovství, tak z řad zástupců
mezinárodní kynologické federace
FCI. I letos se může Česká republika
těšit na další „psí“ světový šampionát.
Svaz záchranných brigád kynologů ČR uspořádá v Žatci v termínu
23. – 26. srpna 2018 MS FCI družstev
záchranných psů, které se k nám vrací již potřetí! (Více viz box vpravo).
Sportovní sezóna 2018 je teprve ve
svém počátku. Věříme ale, že pro naše
svazy a sportovce bude minimálně
stejně tak úspěšná jako sezóna 2017.
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Svaz záchranných brigád
kynologů České republiky
byl požádán mezinárodní kynologickou federací (FCI), aby
uspořádal Mistrovství světa
záchranných psů družstev
FCI ve dnech 23. až 26. srpna 2018, a to z těchto důvodů.
Máme vhodné zázemí pro akci
světového formátu, a proto ji
budeme pořádat v Žatci s využitím následujících terénů
ve Chbanech a okolí města
(sutinový trenažér, který simuluje stav po zemětřesení, les
pro plošné vyhledávání, dostatek ploch pro stopařskou
práci). Dalším důvodem je, že
SZBK ČR pořádal již v minulosti historicky 1. a 3. Mistrovství světa záchranných
psů družstev FCI na vysoké
úrovni a je předpoklad, že
i 6. MS bude takto připraveno.

Předpokládá se účast družstev
z mnoha evropských zemí a každoročně i z Asie, která je pravidelně zastoupena Japonskem.
Česká republika vždy vůči světu vystupuje jako dobrý organizátor, se vší pohostinností
a image, která přispívá k dobrému jménu. Věříme, že organizaci Mistrovství světa záchranných psů družstev FCI 2018
zvládneme na vysoké úrovni a naši psovodi se tak, jako
v minulosti, objeví na stupních
vítězů. Obohatili bychom škálu
mistrů světa a není nic hezčího
než pohled na psovody a jejich psy, kteří nás pořadatele,
jako odměnu za přípravu této
náročné akce, nechají poslechnout národní hymnu.
Ing. Helena Šabatová,
prezidentka SZBK ČR

POZVÁNKA
RALLYE PRAHA REVIVAL 2018

Od pátku 13. dubna 2018 do neděle 15. dubna 2018 se na trati
mezi Prahou a východními Če-

Telefon: 266 722 111

chami uskuteční již osmý ročník
setkání automobilových legend
Rallye Praha Revival 2018, jehož pořadateli jsou ÚAMK ČR,
ÚAMK Sdružení českého autosportu a Edda Cup. Mototuristická akce s prvky rallye 70. let
odstartuje stejně jako v předešlých letech v pátek v podvečerních hodinách na Václavském
náměstí v centru Prahy.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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Moravskoslezská liga
mládeže má za sebou již
dvě kola
V sobotu 27. ledna 2018 odstartoval ve Zlíně další ročník Moravskoslezské ligy mládeže v ploutvovém
plavání a rychlostním potápění.
140 závodníků ze sedmi moravských klubů bojovalo o body do celkového hodnocení klubů i o individuální vavříny ve třech věkových
kategoriích – E (11 let a mladší),
D (12 –13 let) a C (14 – 15 let).
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ZAJÍMAVOSTI
HASIČI SE UTKALI VE VÝSTUPU NA VĚŽ,
NETRADIČNĚ V HALE
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska spolu s HZS Středočeského kraje, OSH Příbram
a Sportovním klubem HZS Středočeského kraje uspořádalo
v sobotu a v neděli 3. a 4. března 2018 netradiční halovou
soutěž hasičů ve výstupu
na cvičnou věž. Závodníky
v kategoriích muži, ženy a dorost hostila tělocvična HZS
v Příbrami. V sobotu byly na
programu závody mužů a žen.
Nejlepším mužem byl David
Dopirák (HZS Plzeňského kraje), který výstup do 4. podlaží
cvičné věže pomocí hákového
žebříku zvládl v čase 13,81 s.
Mezi ženami, které vystupují
do 2. podlaží, se nejvíce dařilo Kamile Bartoškové (SDH

Horní Cerekev) s časem 8,01 s.
V neděli se v Příbrami představil hasičský dorost ve třech
kategoriích (mladší, střední,
starší). Starší dorostenci vystupují do 3. podlaží věže, ostatní
dorostenecké kategorie závodí
ve výstupu do 2. podlaží. Mezi
dorostenkami se nejvíce dařilo
Valentýně Homolkové (SDH
Písková Lhota; mladší; 9,08 s),
Apoleně Kasalové (SDH Dobrá; střední; 8,15 s) a Kláře Hulínské (SDH Kvasejovice; starší;
8,43 s). V závodech dorostenců
zvítězili Zdeněk Novák (SDH
Starý Lískovec; mladší; 9,61 s),
František Dudlíček (SDH Dolní Bukovsko; střední; 8,00 s)
a Petr Zetek (SDH Úvaly; starší;
11,57 s).

STALO SE
Ve Zlíně se dařilo domácím závodníkům. Jan Janásek (Nemo Zlín) nastoupil v kategorii C na start čtyř individuálních závodů (200 PP, 100 BF, 400 RP,
200 BF) i do štafety 4 × 100 PP mix. Se
štafetou vybojoval bronz, ovšem v individuálních startech nepoznal přemožitele a získal čtyři zlaté medaile.
Obdobně se dařilo i Kryštofovi Bursovi (Nemo Zlín), který také získal čtyři zlaté (200 PP, 50 PP, 400 PP, 100 BF)
v kategorii D. Čtyři zlaté vybojovala ve
Zlíně i Kateřina Padalíková (Fast Fins
CZ Přerov), která v kategorii C nenašla

přemožitelku na tratích 200 PP, 100 BF,
400 RP a 200 BF.
Adéla Zapletalová (Fast Fins CZ Přerov) vybojovala v kategorii D dvě zlaté
(400 PP, 10 BF) a jednu bronzovou medaili (50 PP). Dvě zlata (100 PP, 4 × 50 PP
mix) a dvě stříbra (50 PP, 200 BF) si ze
Zlína odvezl Jakub Mizera (Laguna
Nový Jičín) mezi nejmladšími závodníky v kategorii E. V této kategorii
pak mezi dívkami kralovala Patricie
Chalupová (Laguna Nový Jičín), která vybojovala tři zlaté (50 PP, 200 BF,
4 × 50 PP mix) a jedno stříbro (100 PP).
Týmovou soutěž ve Zlíně ovládl klub
SP Laguna Nový Jičín s 2724 body.
10. března se Moravskoslezská liga
mládeže přesunula do Žďáru nad Sázavou. K druhému soutěžnímu kolu
se na Vysočině přihlásilo 123 mladých ploutvových plavců. Také zde
se ve skvělém světle předvedli novo-

jičínští závodníci kategorie E. Jakub
Mizera tentokráte vybojoval tři zlaté
(200 PP, 15/10 RP/PP, 4 × 100 PP mix),
Patricie Chalupová přidala dvě zlata
(15/10 RP/PP, 100 BF) a stříbro (200 PP).
Čtyři zlaté (100 PP, 100 RP, 200 RP,
200 BF) a stříbro (4 × 50 PP mix) vybojoval další zástupce Laguny Nový Jičín
Daniel Knápek v kategorii D. Lucie
Hrubá (Skorpen Přerov) v kategorii D
dívek vybojovala dvě zlaté (100 RP,
4 × 50 PP mix) a tři stříbrné medaile
(100 PP, 200 BF, 200 RP).
V kategorii C se dařilo Vojtěchovi Žákovi (Čochtanklub Žďár nad Sázavou),
který získal hned čtyři zlata (100 RP,
400 PP, 400 BF, 4 × 100 BF mix) a stříbro
(50 PP), Kateřina Padalíková pak nepoznala přemožitelku na tratích 100 RP,
50 PP, 400 PP, 400 BF. Také ve Žďáru nad
Sázavou byl nejlepším týmem klub SP
Laguna Nový Jičín, tentokráte jeho závodníci vybojovali 2552 bodů.

Akademici vezou z mistrovství
světa sedm cenných kovů
Čeští sportovní střelci, tedy především střelkyně, se na 7. Akademickém mistrovství světa ve sportovní
střelbě předvedli ve skvělé formě.
Výprava 16 závodníků pod vedením
Jana Fidlera přivezla z AMS hned
7 cenných kovů – 3 zlaté, 2 stříbrné
a 2 bronzové medaile. Soutěže ve
12 olympijských disciplínách a jedné neolympijské probíhala v malajsijském Kuala Lumpuru v termínu
14. – 18. března 2018.

ÚSPĚCHY
Celkem čtyři medaile si z Malajsie odváží Gabriela Vognarová (JČU České
Budějovice). V disciplíně vzduchová
puška na 10 m získala zlato, když ve
finále vedla od první do poslední rány.
Spolu s Lucií Brázdovou a Lucií Dudovou (obě MU Brno) pak v této disciplíně

vybojovala bronz v soutěži družstev.
Druhé individuální zlato přidala Gabriela Vognarová v disciplíně vzduchová puška na 50 m 3 × 20 ran. Stříbro
v této disciplíně vybojovala další česká
střelkyně Nikola Foistová (ZČU Plzeň).
Gabriela Vognarová, Nikola Foistová
a Lucie Brázdová, která v individuální
soutěži obsadila čtvrté místo, vybojovaly stříbro v soutěži družstev.
Třetí zlatou medaili získalo družstvo
žen v disciplíně skeet. Postaraly se o ni

Hana Adámková, Anna Šindelářová
(obě Mendelova Univerzita) a Barbora Šumová (VOŠ Písek). Barbora Šumová pak v individuální soutěži skeetařek vybojovala bronzovou medaili.
Úspěch českých střelců na AMS je nejen výbornou vizitkou českého sportu,
ale také příslib do budoucnosti. V létě
2019 se v italské Neapoli uskuteční
jubilejní 30. Letní světová univerziáda, kde bude sportovní střelba patřit
k velmi sledovaným sportům.
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KUNOVIČTÍ OVLÁDLI REPUBLIKOVÝ ŠAMPIONÁT
MLADÝCH STŘELCŮ

V sobotu 10. března 2018 se
v Kunovicích u Uherského
Hradiště uskutečnil jubilejní
X. ročník mistrovství České
republiky Svazu branně-technických sportů ČR ve střelbě
družstev laserovou puškou.
V Kunovicích se představilo
celkem 27 tříčlenných druž-

stev mladých střelců, kteří
závodili ve čtyřech věkových
kategoriích – mladší žáci, starší žáci, 17 – 21 let, 22 – 26 let.
V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo SBTS Křenov
před dvěma domácími družstvy Kunovic. Mezi staršími
žáky i v kategoriích 17 – 21
let a 22 – 26 let pak kralovala
domácí družstva. Kunovičtí
tak na svém domácím šampionátu vybojovali tři zlaté, jednu
stříbrnou a jednu bronzovou
medaili. Tým starších žáků
SBTS Kunovice navíc převzal
putovní pohár společnosti
APEOM za vítězství v nejpočetněji obsazené kategorii.

PŘIPOMÍNKA BITVY U SOKOLOVA

K 75. výročí bitvy u Sokolova,
která se odehrála 8. – 13. března
1943 v Charkovské oblasti v tehdejším Sovětském svazu a během níž došlo k vůbec prvnímu
bojovému nasazení 1. československého samostatného polního praporu, uspořádal Svaz vojáků v záloze České republiky
přebor v mířené střelbě z velkorážové pistole na přesnost
a na rychlost. Střelecké soutěže
probíhaly simultánně ve stejnou
dobu na osmi střelnicích po celé
České republice (Hodkovice

nad Mohelkou, Dolní Skrýchov,
Mokrá, Most-Čepirohy, Sednice,
Napajedla, Dobroutov, Čestice).
Jednalo se o otevřené soutěže a zúčastnilo se jich celkem
238 sportovních střelců nejen
z řad SVZ ČR. Nejlepších výsledků ze všech účastníků přeborů
dosáhli Josef Rendl (KVZ Týn
nad Vltavou; 353,59 bodů), Kamil Bošanský (KVZ Liberec;
350,22 bodu) a Antonín Kopečný (KVZ Nový Jičín; 348,91
bodu), kteří tak obdrželi pohár
předsedy SVZ ČR.

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

231

Telefon: 266 722 111

Tolik medailí vybojovali reprezentanti
členských svazů Sdružení na
mezinárodních sportovních akcích
(MS a ME) v roce 2017. O bohatou
medailovou nadílku se postarali
reprezentanti šesti našich svazů
(ČKS, SH ČMS, SMČR, SPČR, SVoČR,
ÚAMK ČR) a domů si přivezli 73 zlatých,
82 stříbrných a 76 bronzových medailí.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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Kopecký počtvrté
ovládl Valašskou rally

bornou, když se mu podařilo vyhrát
všech šest rychlostních zkoušek.
Hned na úvod letošního ročníku MČR
dal jasně najevo, že to s obhajobou titulu myslí vážně. Jeho nejbližším pronásledovatelem byl Václav Pech, který
ztrácel téměř půl minuty, třetí byl Ole
Christian Veiby, který měl ztrátu dalších pěti sekund.

V sobotu a v neděli 24. – 25. března
2018 se v okolí Valašského Meziříčí
uskutečnil 37. ročník KOWAX Valašské rally ValMez, jejímž spolupořadatelem je i ÚAMK ČR. Stylem startcíl ji ovládli Jan Kopecký s Pavlem
Dreslerem. Pro Jana Kopeckého je to
již čtvrté vítězství v této rally, čímž
se zařadil po bok dalších čtyřnásobných vítězů Ladislava Křečka a Romana Kresty.

VALAŠSKÁ RALLYE
Do úvodního podniku MČR v rally
2018 se přihlásilo celkem 85 závodních posádek, z nichž 77 se rozhodlo
pro účast v MČR, zbylých osm pak soutěžilo v Poháru Miroslava Hošáka. Slav-

nostního zahájení se nakonec zúčastnilo 79 soutěžních posádek, mezi
nimiž byly dokonce i dvě ženy-řidičky
či zahraniční posádky ze Slovenska,
Polska, Rakouska či Norska.
Prvenství z loňského roku obhajoval
na tratích na východní Moravě Jan
Kopecký. A ani letos na nich nenašel
přemožitele. V sobotu dopoledne tovární jezdec Škody s Fabií R5 ovládl
shakedown (testovací zkoušku) na
kopřivnickém polygonu. Druhé místo
za českým jezdcem obsadil jeho týmový kolega, norský pilot Ole Christian
Veiby, třetí byl Václav Pech s Fordem
Fiesta R5.

Také v neděli předvedl úřadující český
šampion parádní výkon. Byl nejrychlejší ve všech sedmi měřených testech. Jedinou porážku zaznamenal
v pořadí osmé erzetě, kde jej porazil
Veiby, osmá rychlostní zkouška však
byla dodatečně zrušena. Kopecký si triumfem ve Valašské rally 2018 připsal již
18 vítězství na domácích tratích v řadě.

První sobotní etapu zvládl obhájce
loňského prvenství Kopecký na vý-

bronz získal Lukáč Maléř (SDH Hutisko-Solanec) za čas 15,00 s.

Martin Holčák (SDH Oznice) zvítězil
v kategorii starších chlapců s časem
11,88 s. Na druhém místě skončil Tomáš Štinčík (Svit, SVK) s časem 11,96 s,
bronz vybojoval František Dudlíček
(SDH Dolní Bukovsko) za čas 12,29 s.
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ZAJÍMAVOSTI
JEŽEK ZAHÁJIL DRUHOU SEZÓNU V MS
SUPERBIKŮ

V Austrálii odstartoval o prodlouženém víkendu 23. – 25.
úno
ra 2018 další ročník prestižního motocyklového seriálu
MS Superbiků, do kterého již
podruhé nastoupil také český
motocyklista a člen ÚAMK Ondřej Ježek. Ten letos jako jediný hájí barvy týmu Guandalini
Racing na motorce Yamaha.
Na australském okruhu Phillip

Island se však český jezdec se
svým strojem trápil. V sobotním
závodu si sice připsal jeden bod
do celkového hodnocení seriálu
za 15. místo, spokojený se svým
výsledkem ale díky technickým
potížím se strojem nebyl. Z nedělních bojů o další body do
celkové klasifikace MS jej pak
zhruba po 200 metrech po startu vyřadila porucha spojky.

MUSIL A KNEIFELOVÁ OVLÁDLI ŽĎÁRSKÝ
GUMÁK 2018

Napínavý byl boj o druhé místo
v konečné klasifikaci. Před poslední
erzetou byl druhý norský závodník Veiby, ovšem díky jeho jezdecké chybě
v posledních kilometrech ztratil cenné
vteřiny a jen těsně uhájil alespoň třetí
místo. Ke druhému místu tak pomohl
Václavovi Pechovi s Fordem.

V Ostravě závodilo více než
500 mladých hasičů
V sobotu 17. března 2018 odstartoval v Ostravě další ročník Českého
halového poháru mladých hasičů
v běhu na 60 m s překážkami. Do
Ostravy se sjelo více než 500 závodníků nejen z České republiky, ale
také ze Slovenska. Soutěžilo se ve
dvou věkových kategoriích – mladší (dívky i chlapci) a starší (chlapci
i dívky).

WWW.SPORTY-CZ.CZ

Druhý ročník mezinárodního
závodu Žďárský gumák 2018
v disciplínách Bi-Fins a rychlostním potápění, který se konal
v termínu 10. – 11. února 2018
ve Žďáru nad Sázavou, přilákal
do závodního bazénu 140 závodníků ze 14 českých a slovenských klubů. Na účastníky
ve všech kategoriích (A, B, C, D,
E) čekal čtyřboj, do nějž si mohli vybrat z pěti disciplín (50 BF,
100 BF, 200 BF, 50 PP, 100 PP) ty,
které jim nejvíce vyhovují. Kromě čtyřboje pak mohli ploutvaři nastoupit i do smíšené štafety
4 × 50 BF napříč kategoriemi.
Hlavní závod na trati 400 BF –
O Žďárský gumák – ovládli Da-

vid Musil (Čochtanklub Žďár
nad Sázavou) a Adéla Kneifelová (Nemo Zlín). Oba shodně
zvítězili i ve čtyřboji kategorie
A. V kategorii B ve čtyřboji zvítězili Lukáš Landsinger (Pulec
Praha) a Adéla Švomová (Čochtanklub Žďár nad Sázavou),
kategorii C ovládli Jan Janásek
(Nemo Zlín) a Kateřina Padalíková (Fast Fins CZ Přerov),
v kategorii D zvítězili Kryštof
Bursa (Nemo Zlín) a Klára Mazalová (Subaquaclub Delfín
Tábor) a v nejmladší kategorii E
zářili Vasilij Ploc (Pulec Praha)
a Jana Vestfálová (Aqua Klub
Liberec). Ve štafetě zvítězil kvartet Uhlomost Most.

KOVAŘÍK NA SP VYLEPŠIL ČESKÝ JUNIORSKÝ
REKORD

Mezi staršími dívkami byla v Ostravě
nejrychlejší Tereza Chovancová (SDH
Raškovice), která 60 m s překážkami
zvládla v čase 11,68 s. Druhé místo
obsadila Hana Kotulková (SDH Hutisko-Solanec) za čas 11,98 s, třetí místo
a bronzovou medaili vybojovala v Ostravě Viktória Krempaská (Spišská
Nová Ves, SVK) s časem 12,18 s.

BYLI JSME PŘI TOM
V kategorii mladších dívek nenašla
přemožitelku Martina Nováková (SDH Ostrava-Nová Ves), která
zvítězila v čase 14,72 s. Za výkon
15,25 s získala stříbro Eliška Zaoralová (SDH Bludov), bronz zásluhou
Beaty Kučerové, která zaběhla čas
15,40 s, putuje do sbírky SDH Tuhaň.
Mezi mladšími chlapci se nejvíce
dařilo Martinovi Šulcovi (SDH Seč),
který zaběhl výtečný čas 13,96 s. Na
druhém místě v čase 14,85 s doběhl
Pavel Bílek (SDH Uhlířské Janovice),
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Nejen čeští ploutvoví plavci
mají zkraje roku 2018 napilno. 23. – 25. února odstartoval
v maďarském Egeru již XIII.
ročník Světového poháru
CMAS (Mezinárodní potápěčské federace) v ploutvovém
plavání a rychlostním potápění. V silné mezinárodní konkurenci, do Maďarska se sjelo
460 závodníků z 80 sportovních klubů 20 zemí světa, se
česká výprava, tvořená závodníky a závodnicemi českých
i moravských klubů, rozhodně neztratila. Češi si domů

přivezli hned osm medailí
(5-0-3), přičemž o všechny
cenné kovy se postarali juniorští závodníci. Jakub Kovařík
zvítězil v disciplínách 50 RP
a 100 PP. Na kratší z obou tratí
juniorský mistr světa dokonce vylepšil český juniorský
rekord (0:15,25 min). Dvě
zlaté (100 BF, 200 BF) a bronz
(50 BF) vybojoval Jakub Klimpar, páté české zlato přidala
Lucie Kolaříková (100 RP),
pro bronzy si doplavali Matyáš Kubíček (400 PP) a Adéla
Švomová (50 PP).

Podrobné zpravodajství z jednotlivých akcí naleznete
na www.sporty-cz.cz.

Telefon: 266 722 111

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz

