
ZPRAVODAJ
Po dlouhých čtyřech letech se vysoko-
školáci dočkali! Od čtvrtka 12. do ne-
děle 22. ledna hostilo americké Lake 
Placid ve státě New York 31. Zimní 
světové univerzitní hry (ZSUH; dříve 
Zimní světová univerziáda). Standard-
ně se sportovci na tuto multisportovní 
mezinárodní univerzitní akci připravují 
každé dva roky, nynější čtyřletý interval 
způsobila celosvětová pandemie nemo-
ci covid-19, kvůli které byly v roce 2021 
zrušeny ZSUH ve švýcarském Lucernu. 
ZSUH se pravidelně účastní také česká 
výprava pod hlavičkou České asociace 
univerzitního sportu (ČAUS) a  její sou-
částí jsou tradičně i  biatlonisté, kteří 
v USA doslova zářili. Vybojovali hned 4 
cenné kovy!

Biatlonový program na 31. ZSUH odstar-
tovaly zkrácené individuální závody na 
15 km (muži) a  12,5 km (ženy). A  Češi 
se hned radovali z cenného kovu. O něj 
se postarala 3. místem Tereza Jando-
vá (MU), která svým výkonem nestačila 
pouze na vítěznou Kanaďanku Rou-
sseauovou a  stříbrnou Polku Skrobis-
zewskou. Skvělý start do univerzitních 
bojů pro české barvy potvrdil 4. místem 
Jakub Kocián (ČZU) mezi muži.

Po individuálech následovaly závody 
smíšených dvojic. V  této disciplíně za-
zářila česká dvojice Tereza Jandová 
s  Jakubem Kociánem, která od začát-
ku závodu figurovala na prvním místě. 
V průběhu osmi střeleckých položek do-
bíjeli Češi pouze třikrát a cílovou pásku 
mohl finišman Jakub Kocián protnout 
s širokým úsměvem ve tváři a s českou 
vlajkou v  ruce. Na stupních vítězů čes-
kou dvojici doplnili stříbrní Francouzi 
a na třetím místě Ukrajinci.

Tereza Jandová hodnotila výkon a  vy-
sekla poklonu servisu: „Za sebe mohu 
říci, že to bylo těžší, než jsem si mysle-
la. Pomohly nám dvě věci. Zvládli jsme 
opravdu dobře střelbu a  k  tomu jsme 
měli super lyže. Klukům ze servisu moc 
děkujeme. Všechno se sešlo a jsme moc 
spokojení.“ 

Vedoucí biatlonové výpravy Michal Žák 
pak doplnil: „Vyšlo to! Takhle nějak si to 
člověk představuje. Úkol zněl jasně, jet 
a střílet s čistou hlavou, nenechat se strh-
nout okolím, což oba splnili na jedničku. 
Vsadili jsme se Zdeňkem Vítkem na stře-
leckou jistotu. Terka i  Kuba se v  trénin-
cích i  individuálním závodě prezentovali 
jako stabilní a velmi přesní střelci. Volba 
tak byla jasná. Oba tyto předpoklady napl-
nili. Klobouk dolů před jejich jistým výko-
nem na střelnici i výbornou jízdou na trati. 
Poděkování patří také klukům ze servisu, 
kteří tady odvádějí vynikající práci.“

Dalším závodem, který biatlonisté na 
ZSUH absolvovali, byl sprint. A  ani 
z této disciplíny česká výprava neodešla 
s prázdnou. Opět se blýskla Tereza Jan-
dová, která do své sbírky přidala druhý 
individuální bronz. „Bylo to ve sprintu dra-

ma do posledních metrů. Nakonec roz-
hodly desetiny sekundy v můj prospěch. 
Mám opravdu velkou radost. Určitě ale ve 
čtvrtek nenastoupím do stíhačky. Už mě 
zase chytají moje bolavé holeně. Nechci, 
aby se to nějak rozjelo, protože sezóna 
bude ještě dlouhá. Věřím, že budu v po-
hodě na hromaďák a tam zabojuju o co 
nejlepší výsledek. Třeba stříbro ještě ne-
mám,“ prohlásila již trojnásobná medai-
listka po závodě pro svazový web. Nej-
lepší z Čechů doběhl na 9. místě Josef 
Kabrda (MU).

Stíhací závody bohužel medaile pro čes-
ké závodníky nepřinesly. Nejblíže k cen-
nému kovu měla Kristýna Otcovská 
(UK), která doběhla na nepopulárním 
4. místě. Od bronzu jí dělily pouhé 2,6 s. 
Mezi muži byl nejlepším Čechem Jakub 
Kocián na 7. místě.

Poslední disciplínou byly v  programu 
letošních ZSUH závody s  hromadným 
startem. Kristýna Otcovská si v  masá-
ku spravila chuť po smolném 4. místě 

ze stíhačky, a  i když to po první střelbě 
na velký úspěch nevypadalo (česká bi-
atlonistka třikrát chybovala), nakonec 
se skvělým výkonem posouvala startov-
ním polem, až nakonec proťala cílovou 
pásku jako první a zaslouženě si tak na 
stupně vítězů vystoupala pro zlatou me-
daili! Pátým místem se mezi muži blýskl 
Luděk Abrahám (ČVUT).

Pro Český biatlon shrnul závěrečný zá-
vod také Michal Žák: „Tohle byl skutečný 
biatlon. Po první položce nás u Týny leh-
ce zamrazilo. Celý závod jsme prožívali 

v napětí až do poslední položky. Byla to 
krásná, úžasná tečka za naší student-
skou zaoceánskou misí. Za celé Světové 
zimní univerzitní hry patří velký dík servi-
su – jmenovitě Milanu Faltusovi, Jarosla-
vu Bedrníkovi a trenéru Zdeňku Vítkovi.“

Přípravu biatlonistů kromě Českého sva-
zu biatlonu zaštiťuje také Česká asoci-
ace akademických technických sportů 
v čele s předsedou Janem Ondráčkem. 
A letos se příprava českých reprezentan-
tů (nejen biatlonistů) opravdu vydařila – 
česká výprava se z  Lake Placid vrátila 
s celkem 12 cennými kovy a o celou tře-
tinu (2-0-2) se postarali právě biatlonis-
té. Ti měli v USA na co navazovat – na 
posledních 5 ZSUH (2011 – 2019) získal 
univerzitní biatlonový tým celkem 13 
cenných kovů. Z posledních ZSUH, kte-
ré v roce 2019 hostil ruský Krasnoyarsk, 
Češi obhajovali stříbro a bronz. Letos tak 
biatlonovou bilanci opět vylepšili.

Zdroj: biatlon.cz; caus.cz 

RADA SDRUŽENÍ VOLILA MÍSTOPŘEDSEDY 
A PŘIJALA NOVÝ ČLENSKÝ SVAZ
Ve středu 15. března se v  letošním roce 
poprvé sešla Rada Sdružení sportovních 
svazů České republiky ke svému pravidel-
nému jednání. To se tradičně uskutečni-
lo v sídle Sdružení v Praze 7 a zástupci 
členských svazů měli na programu hned 
několik důležitých bodů. Jako první se 
uskutečnila volba místopředsedů Sdru-
žení. Dosud tuto funkci zastávali tři zvo-
lení zástupci svazů. Od letošního roku 
se jejich počet zvýšil na čtyři. Funkce 
místopředsedů obhájili Pavel Macura 
(SČP), Jaroslav Salivar (SH ČMS) a Old-
řich Vaníček (ÚAMK). Nově k  nim přibyl 
také Vlastimil Dvořák (AeČR). Volbě 
místopředsedů předcházela v  prosinci 
2022 volba předsedy Sdružení, v níž svou 
funkci obhájil Zdeněk Ertl. Na výjezdním 
zasedání Rady Sdružení, které se usku-
teční v  červnu, bude následovat volba 
členů kontrolní komise. Dalším důležitým 

bodem březnového jednání bylo hlaso-
vání o přijetí nového členského svazu – 
Českého airsoftového svazu z.s. Ten byl 
hlasy členů Rady Sdružení jednomyslně 
přijat jako 23. členský svaz. Dále Rada 
Sdružení schvalovala mimo jiné plán 
oprav nemovitého majetku Sdružení, či 
byla seznámena s  vyhodnocením roz-
počtu Sdružení za rok 2022 a také s aktu-
álním stavem členské základny. 

JAK DĚTI VNÍMAJÍ POHYB A SPORT
Jakou zkušenost mají děti se spor-
tovními aktivitami? Jakou roli v  jejich 
sportovní aktivitě hrají rodiče? Co dě-
tem připadá na sportu přitažlivé? Nebo 
naopak, co je od sportu odrazuje? Nejen 
na tyto, ale i další otázky, si klade za cíl 
odpovědět studie s  názvem „MLADÍ, 
POHYB A  SPORT“. Tuto studii pod zá-
štitou rektorky UK prof. MUDr. Mileny 
Králíčkové, Ph.D. a  předsedy Sdružení 

JUDr. Ing. Zdeňka Ertla vede Mgr. Ma-
touš Veselský, Ph.D. z Fakulty humanit-
ních studií UK. Studie v současné době 
probíhá s žáky 7. a 8. tříd základních škol 
v Praze a ve Středočeském kraji. Pilotní 
fáze studie proběhla na začátku loňské-

ho prosince na naší partnerské základní 
škole Weberova v Praze 5. S vybranými 
žáky, kteří se ve svém volném čase, ale 
také např. ve výuce ve sportovních tří-
dách, pravidelně věnují sportu, v  rámci 
90minutového sezení doktor Veselský 
probere nejen výše zmíněná témata, ale 
i  mnohá další z  prostředí sportování. 
Data z výzkumu mohou školy využít pro 
zkvalitnění (nejen) hodin tělocviku a tím 
tak např. snížit počet omluvenek z hodin 
tělesné výchovy, které jsou v posledních 
letech „trendem“ nejen na základních 
školách. Děti se pak díky zapojení do 
studie, která probíhá formou skupino-
vých sezení, mohou zdokonalit či se 
naučit komunikaci a porozumění a v ne-
poslední řadě se učí také naslouchat 
ostatním a respektovat cizí i odlišné ná-
zory. Vedoucí studie Matouš Veselský, 
absolvent FHS UK v  Praze, se věnuje 
sociologii sportu a  v  současné době 
spolupracuje kromě své almy mater 
UK také např. s University of New York 
in Prague. V neposlední řadě se věnuje 
také popularizaci vědy a v tomto oboru 
v roce 2020 dokonce zvítězil v univerzit-
ní soutěži Science Slam.

PROJEKT „SPORTUJEME V REGIONECH“ 
POKRAČUJE V NÁVŠTĚVÁCH ŠKOLEK

Asociace Český Gymnathlon za podpory 
Sdružení sportovních svazů České repub-
liky i v novém roce pokračuje se sportov-
ními návštěvami v  mateřských školách 
v  rámci projektu „Sportujeme v  regio-
nech“. V některých mateřinkách, zejména 
v těch, které se do projektu zapojily v prv-
ní fázi, se jedná již o  třetí návštěvu tre-
néra Gymnathlonu. Při třetí návštěvě tre-
nér Michal Eisenkolb nechává děti cvičit 
pod vedením učitelek a následně s nimi 
probírá, co zlepšit, na co se více zaměřit 

a  předává jim další postřehy a  rady pro 
trénink s  dětmi. Některé školky mají za 
sebou druhou návštěvu, další se na ni 
teprve chystají a těší. S blížícím se jarem 
a lepšícím se počasím se mohou děti tě-
šit na trénování venku, kde si mohou vy-
zkoušet a zahrát i hry, které vyžadují větší 
prostor. Aktuálně je do projektu zapojeno 
37 mateřských školek, převážně z  Kraje 
Vysočina

BUD PIG CUP 2023
V sobotu 24. dubna se v plaveckém ba-
zénu v  Českých Budějovicích uskuteční 
již 14. ročník tradičního turnaje v  pod-
vodním hokeji Bud Pig Cup 2023. Ten se 
už několik let těší velkému zájmu nejen 
domácích, ale také zahraničních druž-
stev. Premiéru si tento turnaj v Českých 
Budějovicích odbyl v roce 2005.

Čeští biatlonisté zářili na Zimních  
světových univerzitních hrách
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Mistrovství Evropy v  raftingu se po 11 
letech vrací do srdce vodáckého sportu, 
do České republiky na řeku Vltavu. Svá-
tek evropského raftingu proběhne od 21. 
do 27. srpna na umělé slalomové trati 
v Českém Vrbném a na divokých Čerto-
vých proudech pod Lipnem.

Po nuceném odložení mistrovství Evropy 
v roce 2020 z důvodu pandemie nemoci 
covid-19 se letos konečně evropského 
šampionátu dočkáme! Raftový šampio-
nát se uskuteční v  obou závodních ka-
tegoriích R4 a  R6, čtyř a  šestičlenných 
týmů. O  tituly mistrů a  mistryň Evropy 
2023 budou bojovat závodníci od nej-
mladších juniorů po zkušené závodníky 
kategorie Masters.

Po úvodních tréninkových dnech zahájí 
mistrovství atraktivní závody ve sprin-

tu, H2H a  ve slalomu, které proběhnou 
v areálu umělé slalomové trati v Českém 
Vrbném u Českých Budějovic.

Na závěrečný sjezd se závodníci přesu-
nou o 80 km dál proti proudu Vltavy pod 
Lipenskou přehradu na nádhernou a vel-
mi divokou trať známou jako Čertovy 
proudy. Přes tuto nejdivočejší část řeky 
povede trať hlavních kategorií. Juniorské 

a  veteránské posádky poměří své síly 
níže po proudu řeky z Vyššího Brodu.

„Předpokládáme účast kompletní evrop-
ské špičky, a jelikož se jedná o závod ote-
vřený, věříme, že tato nezapomenutelná 
divoká trať přes Čertovy proudy přiláká 
i mnohé světové posádky. Ty se mohou 
závodu zúčastnit, avšak body do celko-
vého hodnocení se započítají jen evrop-
ským týmům,“ říká Libor Polák, prezident 
Svazu vodáků České republiky.

Českou republiku budou na mistrovství 
Evropy na domácí půdě reprezento-
vat vždy dvě nejlepší posádky v  každé 
kategorii. 

Na Lipně se přesně před 20 lety, v roce 
2003, konalo také mistrovství světa 
v raftingu, kterému Češi tenkrát domino-
vali. Naši závodníci budou chtít jistě zno-
vu dokázat, že právem patří k evropské 
i světové špičce závodního raftingu. Drž-
me jim palce a přijeďme fandit na konci 
prázdnin na Lipno!

Lenka Bauerová, SVoČR

V pondělí 6. února se na letišti v Roud-
nici nad Labem konalo slavnostní odpo-
ledne u  příležitosti ocenění nejlepších 
leteckých sportovců roku 2022. V  této 
anketě zvítězili parašutisté Dukly Pros-
tějov (Petr Chládek, Jiří Gečnuk, Miro-
slav Kříž, Hynek Tábor a  Oldřich Šorf), 
kteří potřetí v  řadě získali titul mistrů 
světa družstev. Na druhém místě byl 
oceněn tým mistrů světa v bezmotorové 
letecké akrobacii Advanced GLD (Oliver 
Adamy, Jan Adam a Adam Klenka) a po-
myslný bronz si odnáší mladá letecká 
modelářka Tereza Vosejpková. 

Zvláštní ocenění za celoživotní přínos 
sportu převzala plachtařka Jana Vepře-
ková, která se v  průběhu 41 reprezen-
tačních let zúčastnila historicky nejvíce 
mistrovství světa a Evropy, z kterých při-
vezla 10 medailí.

Pozvání na slavnostní vyhlášení přijala 
také celá řada významných hostů. Oce-
něným přijeli pogratulovat např. (v  té 
době nově zvolený) prezident ČR Petr 
Pavel, ministr dopravy Martin Kupka, 
velitel vzdušných sil Armády ČR Petr 
Čepelka, generální ředitel Řízení letové-
ho provozu Jan Klas, předseda Národní 

sportovní agentury Ondřej Šebek, před-
seda Sdružení sportovních svazů České 
republiky Zdeněk Ertl, předseda České 
unie sportu Miroslav Jansta, ředitel ASC 
Dukla Pavel Benc, europoslanec Alexan-
dr Vondra, poslanec Jakub Janda, sta-
rosta Roudnice nad Labem František 
Padělek, ale také herec Ondřej Vetchý, 
zpěvák Mirai Navrátil, režisér a  produ-
cent Václav Marhoul a další.

Všichni hosté vyzdvihli nebývalé úspě-
chy našich leteckých sportovců, kteří 
v loňském roce získali více než dvě desít-
ky titulů mistrů světa a Evropy a 65krát 

stáli na těchto vrcholných soutěžích na 
stupních vítězů. Petr Pavel pak parafrá-
zoval známý výrok W. Churchilla, oceňu-
jící přínos českých letců v bitvě o Anglii, 
slovy: „Tak malá hrstka lidí udělala tak 
moc pro Českou republiku.“ Ministr Mar-
tin Kupka poděkoval všem úspěšným 
leteckým sportovcům za skvělou repre-
zentaci a  šíření dobrého jména České 
republiky ve světě.

Kompletní listinu oceněných naleznete 
na webu zde.

Foto: Jan Hodač

BEZPEČNĚ NA ELEKTROKOLE 
A ELEKTROKOLOBĚŽCE S ÚAMK
V poslední době razantně vzrůstá obliba 
používání elektrokol a  elektrokoloběžek. 
Využití elektrokol se týká především 
starší generace, kdežto elektrokoloběž-
ky jsou velmi populární zejména u  mla-
dé generace. Negativní stránkou tohoto 
vývoje je dle statistik narůstající počet 
úrazů uživatelů těchto zařízení. Uživatelé 
tyto dopravní prostředky ve vyšší rych-
losti nezvládají a  dochází k  nehodám, 
například ke srážkám s  jinými vozidly, 
cyklisty, chodci i  pevnými překážkami. 
Tím narůstá i  nebezpečí ohrožení nejen 
sebe sama, ale i  ostatních účastníků 
silničního provozu. Velmi nebezpečné 
je pak chování mladší generace na elek-
trokoloběžkách, pro které zatím nejsou 
legislativně ani jasně stanovena pravidla 
o  způsobech jízdy (není jasně zakáza-
ná jízda po chodníku, omezení rychlosti 
apod.) nebo používání ochranných prv-
ků. Hlavním záměrem projektu je osvěta 
a  zdokonalovací kurzy bezpečné jízdy 
na elektrokolech a  elektrokoloběžkách. 
Ústřední automotoklub ČR (ÚAMK ČR) ve 
spolupráci s  Fondem zábrany škod od-
startoval tento projekt v roce 2022. Cílem 

je zlepšit znalosti uživatelů elektrokol 
a elektrokoloběžek a bezpečné používání 
těchto dopravních prostředků. Detailnější 
informace k projektu naleznete na www. 
uamk.cz/e-kurzy. Hlavním přínosem pro-
jektu by mělo být snížení počtu úrazů 
a snížení škod způsobených při používá-
ní elektrokol a elektrokoloběžek i zvýšení 
celkové úrovně bezpečnosti silničního 
provozu pro všechny účastníky. Podrob-
nosti naleznete také ve videích: Kurz: 
Bezpečně na elektrokole a  elektrokolo-
běžce; Bezpečně na elektrokole; Bezpeč-
ně na elektrokoloběžce.

PREMIÉROVÉ AM ČR V ESPORTU
V pátek 9. prosince 2022 hostila pražská 
Vodafone PLAYzone Arena finálový sou-
boj Esport ligy vysokých škol. V  pořadí 
třetí ročník této ligy se stal premiérovým, 
nultým ročníkem akademického mistrov-

ství České republiky. Do bojů o titul aka-
demických mistrů ve hře Counter-Strike: 
Global Offensive (CS:GO) se ze dvou 

skupin probojovaly čtyři týmy: UPCE 
eSports (Univerzita Pardubice); Wolves 
VŠB (Vysoká škola báňská – TU Ostra-
va); FIM Ducks UHK (Univerzita Hradec 
Králové) a UJEP Esport (Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem), 
které obsadily první dvě místa ve skupi-
nové fázi. V  semifinále se spolu utkali 
Wolves VŠB a FIM Ducks UHK. Z tohoto 
souboje poměrem 2:1 do finále postoupil 
tým Univerzity v Hradci Králové. Z druhé 
dvojice UJEP Esport a UPCE eSports byl 
úspěšnějším prvně jmenovaný tým, kte-
rý do finále postoupil stejným poměrem 
2:1. Finále bylo vyrovnané. Co se skóre 
týče, stalo se ale jasnou záležitostí. Tým 
UJEP Esport porazil FIM Ducks UHK 2:0 
a ovládl letošní Esport ligu vysokých škol 
a  nultý ročník domácího akademického 
šampionátu v esportu. V souboji o  třetí 
místo se více dařilo týmu UPCE eSports, 
který Wolves VŠB porazil poměrem 2:1.

KROUŽKY TARGET SPRINTU NA 
ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH POKRAČUJÍ
Také ve druhém pololetí školního roku 
2022/2023 probíhají na dvou partner-
ských základních školách, konkrétně na 
ZŠ Weberova v Praze 5 a na ZŠ Chrašti-
ce na Příbramsku, školní kroužky Target 
Sprintu. Během zimních měsíců se děti 
v kroužcích zaměřily především na stře-
leckou část této disciplíny. S  nástupem 
teplejšího počasí a s možností tréninku 
venku přijde na řadu zejména běžecký 
trénink, protože běh je nedílnou součástí 
Target Sprintu. Poté, co nebyly sportovní 
projekty Sdružení pro školáky finančně 
podpořeny ze strany Národní sportovní 

agentury, jsme byli nuceni na začátku ak-
tuálního školního roku realizaci školních 
závodů v Target Sprintu opět pozastavit. 
A to i přes velmi povedený restart závodů 
na jaře 2022 po covidu, kdy se do závodů 
zapojilo 1623 dětí z 22 základních škol. 
Kroužky se nám ale daří držet v provozu 
a  to zejména díky spolupráci s  partner-
skými školami a  také díky úzké spolu-
práci s  Českou asociací akademických 
technických sportů, pod jejíž hlavičkou 
byl založen Klub technických sportů 
Kladno – ten je spolu se Sdružením ga-
rantem školních kroužků Target Sprintu. 

21. – 27. SRPNA 2023 
V tomto termínu se v České republice, konkrétně na řece Vlta-
vě v Českém Vrbném a na Čertových proudech pod Lipenskou 
přehradou, uskuteční mistrovství Evropy v raftingu 4 i 6člen-
ných posádek.

Mistrovství Evropy v raftingu se vrací 
do České republiky

Nejlepšími leteckými sportovci pro rok 2022 jsou parašutisté
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https://www.sporty-cz.cz/wp-content/uploads/2023/02/seznam-ocenenych-sportovcu.pdf
http://www.uamk.cz/e-kurzy
http://www.uamk.cz/e-kurzy
https://www.youtube.com/watch?v=uNkoS76m73g
https://www.youtube.com/watch?v=uNkoS76m73g
https://www.youtube.com/watch?v=uNkoS76m73g
https://www.youtube.com/watch?v=cfg5nUBlb0M
https://www.youtube.com/watch?v=cfg5nUBlb0M


Pátou desítku startů v  letošním roce 
zahajuje Kowax Valašská rally ValMez 
a ÚAMK bude opět u toho. Rally se usku-
teční na řadě známých úseků, ale rovněž 
přinese jednu zásadní novinku. Ta zave-
de posádky i  fanoušky do samotného 
centra Moravskoslezského kraje do Ost-
ravy. Letošní ročník „Valašky“ proběhne 
ve dnech 31. března až 2. dubna.

Samozřejmě, že centrem soutěže nadále 
zůstává město Valašské Meziříčí, soutěž 
má ale i mezinárodní rozměr. Je zařaze-
na do seriálů FIA European Rally Trophy 
(FIA ERT) a nechybí ani v kalendáři FIA 
Central European Zone (CEZ). Zároveň 
je součástí Mistrovství ČR v rally a v rally 
historických automobilů. 

Centrem soutěže je Valašské Meziříčí, 
kde proběhne administrativní i  tech-
nická přejímka (Autocentrum Lukáš), 
slavnostní start soutěže, na městském 
úřadu bude sídlit ředitelství rally. Shodné 
zůstává i umístění servisu v areálu valaš-
skomeziříčské společnosti Deza. Z toho-

to prostoru budou posádky vyrážet na 
tratě rychlostních zkoušek ve Zlínském 
a Moravskoslezském kraji.

Na závodní posádky čeká 16 rychlost-
ních zkoušek na osmi úsecích (152,62 
km). Celková délka soutěže je 502,42 
km. „Páteční shakedown se uskuteční 
v  blízkosti Valašského Meziříčí, v  pod-
večer proběhne slavnostní start rally na 
zrekonstruovaném náměstí,“ poodhaluje 

program ředitel 41. Kowax Valašské rally 
ValMez Jaromír Tomaštík. Vlastní závo-
dění vypukne v sobotu.

Fanoušci nebudou ochuzeni ani o tradič-
ní diváckou superspeciálku. Tentokrát to 
nebude hojně navštěvovaná zkouška 
v okolí sportovních areálů ve Valašském 
Meziříčí, ale dva průjezdy „ostravské 
bomby“. „Závodění v Dolních Vítkovicích 
je potvrzeno, z  organizačních důvodů 
jsme však byli nuceni rychlostku přesu-
nout na neděli se startem ve 14 hodin. 
Dva průjezdy bude doprovázet prezenta-
ce ÚAMK a BESIPu, výstavy sportovních 
a tuningových vozidel či záchranné tech-
niky. Od dopoledních hodin se v  areálu 
uskuteční 1. Valašská rally RC modelů. 
Motoristický program budou doprovázet 
vystoupení hudebních skupin Fattt Boys, 
GATE CRASHER a MOTORBAND,“ nazna-
čuje ředitel rally Jaromír Tomaštík a po-
kračuje: „Chtěli bychom speciálku v Ost-
ravě pojmout formou oslavy motorsportu 
jako takového“ 

ÚAMK věří, že změny v  soutěži, stejně 
jako sám fakt, že „Valaška“ zahajuje pá-
tou desítku své existence, přilákají fandy 
sportovního automobilového závodění 
v co nejhojnějším počtu.

VE ŽĎÁRU SE OPĚT BOJOVALO  
O ŽĎÁRSKÝ GUMÁK
Celkem 189 závodníků z 15 klubů Česka 
a  Slovenska přilákal ve dnech 11. – 12. 
února otevřený mezinárodní závod v dis-
ciplínách BI-FINS a  ploutvovém plavání 
kategorií A, B, C, D, E a V Žďárský gumák 
2023. Závodilo se v  disciplínách 50 BF/
PP, 100 BF/PP a 200 BF/PP v kategoriích 

A, B, C, D a E, kategorie A, B a C se pak 
utkaly v  hlavním závodě O  Žďárský gu-
mák na distanci 400 BF. Pro veteránskou 
kategorii byl nachystaný závod na 50 BF 
s  názvem Staří gumáci a  nechyběla ani 
štafeta 4 x 50 BF mix (2+2) bez rozdílu 
kategorií. 
Každý závodník si mohl vybrat čtyři dis-
ciplíny z pěti, které se započítávaly do vý-
sledků čtyřboje. Navíc pak mohli závod-

níci startovat ve štafetě a  v  příslušných 
kategoriích i v hlavním závodě na 400 BF. 
Čtyřboj mezi muži letos ovládli Tomáš 
Pilný (Modrá Hvězda Praha; kat. A), Alan 
Štyl (Čochtanklub Žďár nad Sázavou; kat. 
B), David Žemba (Čochtanklub Žďár nad 
Sázavou; kat. C); Richard Váňa (Fast Fins 
CZ; kat. D), František Vrba (Aquaklub Li-
berec, kat. E) a  Tobiáš Karel (Aquaklub 
Liberec; kat. E0).
V ženských kategoriích se z vítězství ve 
čtyřboji radovaly Lucie Hrubá (Skorpen 
Přertov; kat. A), Adéla Zapletalová (Aqua-
klub Liberec; kat. B), Klára Divišová (KSP 
Olomouc; kat C), Eliška Horálková (KPM 
Pulec Praha; kat D), Viktorie Vašíčková 
(Skorpen Přerov; kat. E) a  Sofia Lorenz 
(Aquaklub Liberec; kat. E0).
Cenu Žďárský gumák na trati 400 BF 
vybojovala mezi ženami Nela Dušková 
(Modrá Hvězda Praha), mezi muži se z ví-
tězství radoval domácí závodník David 
Žemba. V závodě veteránů na 50 BF brali 
vítězství Pavel Baďura (Fast Fins CZ) 
a Nikola Musilová (SUBAQUACLUB Delfín 
Tábor). Štafetu zvládl nejrychleji kvartet 
KSP Olomouc 2 ve složení Jindřich Lolek, 
Klára Divišová, Dorothy Piscová a Tomáš 
Sehrig
Kompletní výsledky jsou k  dispozici na 
webu www.polistime.cz.
Foto: Skorpen Přerov

V HAVÍŘOVSKÉ HALE SE PŘEDSTAVILO  
NA 700 MLADÝCH HASIČŮ
V sobotu 25. února se ve sportovní hale 
Slávie v  Havířově uskutečnil již 33. roč-
ník halové soutěže mladých hasičů Hala 
Havířov a  31. ročník neoficiálního mist-
rovství Čech, Moravy, Slezska, Polska 
a  Slovenska. Soutěž je určena mladým 
hasičům do 15 let, tedy kategoriím mlad-
ší a starší žáci. Hala Havířov je největší 
halová soutěž mladých hasičů u  nás. 
Letos se zde představilo na 700 dětí! 
Pětičlenná družstva soutěžila v  uzlové 
štafetě a v týmové štafetě 4 x 40 m, kde 
o  umístění rozhodovala doslova každá 
vteřina, a  také se soutěžilo ve štafetě  

dvojic. Konkurence byla v  Havířově 
opravdu nabitá – celkem se představilo 
65 českých družstev z  obou kategorií 
a  doplnila je 4 družstva ze Slovenska. 
Mimo soutěž své hasičské dovednosti 
předvedly děti z  havířovské mateřské 
školky v  Radniční ulici, které sklidily od 
publika obrovský hlasitý potlesk. Mezi 
mladšími žáky se z  vítězství nakonec 
radovalo družstvo z  Ostravy Heřmanic, 
v  kategorii starších žáků zvítězilo druž-
stvo z  obce Lukavice. Domácí Havířov 
obsadil 20. místo mezi mladšími žáky 
a 12. místo mezi staršími.

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

Valašská rally letos zavítá  
i do Ostravy
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VALAŠKA

Po dvouleté „covidové“ pauze se v  ba-
zénu v durynském Pösnecku (sobota 3. 
prosince 2022) uskutečnil tradiční juni-
orský mezinárodní turnaj v  podvodním 
ragby Löwenpokal 2022. Boj o  „Lví po-
hár“ přivítal pět týmů z věkové kategorie 
do 18 let (UWR18) a čtyři týmy z věkové 
kategorie do 15 let (UWR15). A Češi měli 
zastoupení v obou kategoriích. 

Čeští junioři z  klubů podvodního ragby 
v  Českých Budějovicích, Pardubicích 
a  z  Berouna složili základní šestici hrá-
čů v  kategorii UWR18. Spolu s  nimi 
naskákali do vody také 3 hráči z  Dráž-
ďan. „Jsme moc rádi, že nám pořadatel 

umožnil naší šestku doplnit právě hráči 
z Drážďan. Během covidu nám naši juni-
oři zestárli, takže nyní přivážíme generaci, 
co před dvěma lety hrála ještě v kategorii 
UWR15,“ osvětluje situaci Jakub Filistein, 
trenér juniorů v Českých Budějovicích.

Čeští junioři se na turnaj sehrávali v rám-
ci CZ otevřené ligy a  úspěch v  podobě 
postupu do finále se dostavil. Ve finá-
lovém zápase nakonec výsledkem 3:0 
podlehli úřadujícím juniorským mistrům 
Německa TSA Stekrade a  skončili na 
fantastickém druhém místě.

Skvěle se v Německu uvedli i nejmladší 
členové české výpravy, Vanessa Trnková, 
Lukáš Rys a Barbora Fialová, kteří se ve 
svých 13 letech účastnili svého prvního 
turnaje. „Původně jsme měli doplnit tým 

Pösnecku, avšak veliká marodka mezi 
nejmladšími způsobila, že jsme nakonec 
hráli s Ottobrunnem a pouze v 6 hráčích 
bez střídání. I přesto to to byla pro naše 
nejmladší hráče a  hráčky nedocenitelná 
zkušenost,“ dodává Nina Mocová, trenér-
ka juniorů v Českých Budějovicích.

„Pod vodou je jinej život“, tak zní heslo 
juniorských hráčů a hráček podvodního 
ragby v České republice…

Zdroj: czechfinswimming.cz

Juniorští podvodní ragbisté vybojovali stříbro  
na turnaji v Německu

ÚSPĚCHY

UWR18 Výsledková listina
1. TSA Stekrade
2. PF CB/ Pardubice/ Beroun/Dresden
3. TSG Würzburg
4. SG Pösneck/ Bamberg
5. SG Ottobrunn

UWR15 Výsledková listina
1. Sportaucher Berlin
2. Paderborn
3. SG Pösneck/Langenau
4. SG Ottobrun/PF ČB

http://www.polistime.cz
https://ksp-skorpen-prerov.rajce.idnes.cz/Zdarsky_Gumak%2C_Zdar_nad_Sazavou_11.-12.2._2023/
http://www.sporty-cz.cz

