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Sportovní potápění nabízí
rozmanité sportovní disciplíny
O aktivitě člověka pod vodou vypovídají
už nástěnné malby v Arnehmu v Austrálii,
které datujeme do doby kamenné. Jedním
z důkazů o práci pod vodou už ve starověku mohou být nástěnné malby v Thébách
(asi 3200 př. n. l.), které znázorňují lov perlorodek, ke kterým se jinak než potopením
na mořské dno nelze dostat a staří Římané
např. světu představili keson (potápěčský
zvon), díky kterému bylo možné zůstat pod
hladinou mnohem déle... Seznamte se se
Svazem potápěčů České republiky.

První zmínky o potápění na našem území
pocházejí z doby romantismu (1. polovina
19. století), kdy se náš první potápěč, o kterém s jistotou víme, snažil zjistit, jak hluboká je Hranická propast na Moravě. Výsledkem jeho ponoru byl závěr, že propast dno
nemá… Mimochodem, dna Hranické propasti se ani s pomocí nejmodernější techniky dosáhnout dosud nepodařilo a v současné době se uvádí, že má prokazatelně
hloubku minimálně 404 m, což z ní činí nejhlubší zatopenou jeskyni světa.
V roce 1839 se Augustu Siebemu z Anglie
podařilo uvést do provozu vůbec první potápěčský oblek se vzduchovou pumpou,
ke kterému později přibyl i vzduchový ventil. Skafandry Siebeho typu se dodnes používají při těžkých pracích pod vodou. První
kyslíkový přístroj otestoval v roce 1878
Henry Fleus, který s ním vydržel pod hladinou v bazénu celou hodinu! V roce 1907
J. S. Haldane vydal první dekompresní tabulky, které potápěčům pomáhají předcházet dekompresní chorobě (dříve kesonová nemoc). Roku 1929 vynalezl Louis de
Corlieu plovací ploutve.
Asi nejznámějším jménem potápěčské
historie je jméno Jacques Yves Cousteau,
který spolu s Emilem Gognanem vynalezl
roku 1943 plicní automatiku – aqualung
a začal tak psát historii rekreačního potápění. K vynálezu ho přivedla práce námořního důstojníka a jeho záliba ve filmování.
S akvalungem mohl svou práci a koníčka
spojit a vydat se natáčet podvodní svět.
Cousteau se stal v roce 1959 také prvním
prezidentem nově vzniklé CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) – Světové potápěčské federace.
Na přelomu let 1955 a 1956 byla pod vodáckou sekcí tehdejšího Svazarmu založena první potápěčská skupina na našem
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AKTUALITY
ZÁSTUPCI SDRUŽENÍ A FTVS UK PODEPSALI
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
Ve čtvrtek 14. února 2019 podepsali předseda Sdružení sportovních
svazů České republiky Zdeněk Ertl
a děkanka Fakulty tělesné výchovy
a sportu Univerzity Karlovy v Praze Eva Kohlíková memorandum
o dlouhodobé spolupráci mezi těmito dvěma sportovními institucemi.
K cílům této nově navázané spolupráce patří mimo jiné: přirozeně pro-

krizových situací; přispívat ke zviditelnění sportovních odvětví, která

pojovat akademický, profesionální

nejsou v zájmu celostátních médií, či
spoluvytvářet podmínky pro dlouho-

a amatérský sport, vrcholné sportovní výkony s každodenním sportováním organizované i neorganizované
veřejnosti; vytvářet nabídky pro spor-

PŘEDSTAVUJEME
V období renesance i díky působení všestranného umělce a vědce Leonarda da
Vinciho přibývá zmínek o práci člověka
pod vodou. Dochovaly se nám např. nákresy jakýchsi plovacích blan na ruce a nohy
(za zmínku jistě stojí, že plovací ploutve
spatřily světlo světa až o 500 let později!).
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dobou a koncepční sportovní činnost.
Nejen tyto, ale i další cíle memoranda jsou rozřazeny do několika oblastí,

tovní vyžití široké veřejnosti všech
věkových skupin; propagovat a pod-

např. sportovní, vzdělávací, metodické, mediální, organizační, nebo

porovat zdravý životní styl, včetně

marketingové. Prvním konkrétním
krokem bude spolupráce v oblasti

sportovních volnočasových aktivit,
které připravují občany, zejména děti

vzdělávání trenérů a instruktorů,

a mládež, na zvládání potenciálních

kteří pracují s dětmi.

CZECH TARGET SPRINT OPEN STARTUJE
PO ZIMNÍ PŘESTÁVCE
území. V roce 1969 se pak Svazarm stal
46. řádným členem CMAS. CMAS je mimochodem velmi specifickou sportovní organizací. Její členskou základnu tvoří národní
potápěčské svazy a federace, sama CMAS
je pak členem několika mezinárodních organizací – např. MOV či UNESCO.
Na území ČR evidujeme v současnosti
více než 6000 potápěčů v téměř 140 klubech. Kluby a členové jsou u nás registrováni v rámci Svazu českých potápěčů
(SČP) a Svazu potápěčů Moravy a Slezska
(SPMS). Svaz potápěčů České republiky –
SPČR (jehož členy jsou SČP i SPMS) pak
zaštiťuje státní reprezentaci, výcvikovou
komisi (garantuje pořádání celostátních výcvikových akcí – školení, semináře apod.)
a sportovní komisi (řídí závodní potápění
u nás, organizuje přípravu státní reprezentace či přípravu talentů).

Sportovní potápění v ČR patří
k velmi úspěšným sportovním
odvětvím.
Sportovní potápění v ČR patří k velmi
úspěšným sportovním odvětvím. Čeští závodníci každoročně vozí ze světových a evropských šampionátů i světových a evropských pohárů desítky cenných kovů a Češi
figurují také v mezinárodních rekordních
tabulkách. SPČR pravidelně organizuje
přebory či mistrovství ČR v těchto disciplínách (v nich ČR reprezentují naši závodníci
i na ME či MS v juniorských i seniorských
kategoriích): orientační potápění; plavání
s ploutvemi, rychlostní plavání a distanční plavání s ploutvemi; podvodní rugby;
podvodní hokej; freediving; spearfishing
(sportovní rybolov na nádech s harpunou);
fotografování a filmování pod vodou.
Orientační potápění je nejstarší sportovní
disciplínou potápěčského sportu. Závodníci při soutěži mají za úkol najít bóje rozmístěné ve vodě nebo co nejrychleji obeplavat
bóje v přesně stanoveném pořadí, popřípadě uplavat předem stanovenou trasu, na

které musí některé bóje najít, jiné obeplout.
Závodí se na čas a každá „splněná“ bóje je
dle dosaženého času bodována. Disciplínami orientačního potápění jsou M-kurs,
Tyče, Hvězda, Monk, Sjíždění.
Plavání s ploutvemi, rychlostní plavání
a distanční plavání s ploutvemi představují
naopak nejmladší sportovně-potápěčskou
disciplínu (1967). Podobají se klasickému
závodnímu plavání. Plavci jsou ale vybaveni ploutvemi a šnorchlem (při rychlostním
plavání i dýchacím přístrojem). Závodníci
využívají monoploutev nebo krátké ploutve, tzv. Bi-fins.
Podvodní rugby je dalším mladým sportem (1961). Uplatňuje se v něm nejen rychlost, ale také obratnost, nutnost dobře
hospodařit se vzduchem, kolektivní duch
a schopnost spolupráce nad i pod hladinou. V bazénu proti sobě nastupují dvě
šestičlenná družstva (hráči jsou vybaveni
maskou, ploutvemi a šnorchlem). Cílem
hry je dostat míč (naplněný slanou vodou, aby ve sladké vodě klesal ke dnu) do
soupeřova koše na dně bazénu. Hra trvá
2 × 15 minut.
Podvodní hokej, nebo též octopush, stejně jako podvodní rugby hrají dvě družstva
o šesti hráčích. Cílem hry je dostat speciální
puk do soupeřovy branky, která je opět na
dně bazénu. Hráči mají kromě masky, šnorchlu a ploutví i speciální hokejky a rukavice.
Také hokej pod vodou se hraje 2 × 15 minut.
Freediving, neboli apnoe, je sportovní disciplína potápění bez dýchacího přístroje.
Mezi nejznámější disciplíny pak patří statická apnoe (výdrž pod vodou na jeden nádech v klidové poloze); dynamická apnoe
(na jeden nádech musí potápěč uplavat
co nejdelší vzdálenost s ploutvemi nebo
bez) či konstantní váha (ponor na jedno nadechnutí pomocí vlastní síly do co největší
hloubky a návrat zpět na hladinu).
Více informací o sportovním potápění naleznete na www.svazpotapecu.cz.
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V předešlých číslech našeho Zpravodaje v roce 2018 jsme Vám představili projekt Czech Target Sprint
Open, pod jehož hlavičkou Sdružení pořádá mimo jiné školní závody
v Target Sprintu, mladé dynamické
sportovní disciplíně, která v sobě
kombinuje běh na střední vzdálenost a střelbu na terč z laserové
nebo vzduchové pušky, pro žáky
7. a 8. tříd základních škol v Praze
a ve Středočeském kraji. V podzimní části, která trvala od 6. září
do 1. listopadu 2018, se do projektu
zapojilo více než 1100 dětí z 23 zá-

kladních škol. Po zimní přestávce
(viz níže) startuje ve čtvrtek 4. dubna 2019 v Uhlířských Janovicích
jarní část školních závodů, která
vyvrcholí dvěma finálovými závody. V Praze se finále uskuteční
ve čtvrtek 6. června na stadionu
Juliska a to pro žáky základních
škol z Prahy a západní části Středočeského kraje. V úterý 18. června
pak proběhne finále pro zbývající
školy, které se do projektu zapojily.
Místem konání druhého finálového závodu bude atletický stadion
Vodranty v Čáslavi. Do finále Czech
Target Sprint Open postupují z každé školy vždy tři nejlepší závodníci ve čtyřech kategoriích – dívky
a chlapci ze 7. a 8. tříd. Více informací o Czech Target Sprint Open
včetně kalendáře akcí naleznete na
www.targetsprint.cz.

ŠKOLÁCI TRÉNOVALI NA FINÁLE CZECH
TARGET SPRINT OPEN
Celkem deset základních škol
(ZŠ Vrdy, ZŠ Žehušice, ZŠ Weberova Praha, ZŠ Semčice, ZŠ Lubná, ZŠ Zaječov, ZŠ Čáslav náměstí,
ZŠ Velké Popovice, ZŠ Dr. E. Beneše
Mladá Boleslav a ZŠ Nebušice) využilo zimní přestávku seriálu Czech
Target Sprint Open k tréninku svých
žáků na finálová klání. Závodů se pak
kromě finalistů ze 7. a 8. tříd a jejich
spolužáků leckde zúčastnili také
žáci 6. a 9. tříd. Závody byly modifikovány tak, aby se mohly uskutečnit
v tělocvičnách jednotlivých škol, ale
zároveň aby se zachovala podstata
Target Sprintu, tedy střelba po předešlé fyzické zátěži. Střelba z laserových pušek tak byla kombinována

s člunkovým během, přeskoky laviček či tzv. angličáky. Zimní závody
v Target Sprintu probíhaly od prosince 2018 do března 2019. A zatímco
na devíti zmíněných školách mohli
finalisté trénovat střelbu na červnové finále, pro žáky ZŠ Semčice byl
zimní závod premiérovým setkáním s touto disciplínou. Ostrý závod
se v Semčicích uskuteční v úterý
14. května 2019.

POZVÁNKA
ČR HOSTÍ MS VE STOPÁCH

V termínu 10. – 14. 4. 2019 se v Horní Bříze nedaleko Plzně uskuteční
25. Mistrovství světa stopařů podle

Telefon: 266 722 111

Mezinárodního zkušebního řádu
IGP-FH. Stopařská disciplína je považována za „královskou“ a u nás
má velmi silné kynologické zázemí,
tradici a vysokou úroveň, o čemž
svědčí několik dosažených titulů
mistrů a vicemistrů světa ve stopách.
Více informací k akci naleznete na
https://www.igp-fh2019.cz/.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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Akademičtí biatlonisté vezou
z Univerziády dvě medaile
V termínu 2. – 12. března 2019 hostilo ruské
město Krasnoyarsk v pořadí již 29. Zimní
světovou univerziádu. V soutěžním programu nechyběl ani biatlon. Českou biatlonovou výpravu vedl v Rusku Jan Ondráček,
předseda České asociace akademických
technických sportů. Do soutěží zasáhlo
osm českých biatlonistů-studentů: Natálie Jurčová, Tereza Vinklárková, Barbora
Smetanová, Eliška Svobodová, Jiří Manek, Jakub Procházka, David Tolar a Adam
Václavík. Na předešlých Univerziádách se
českým biatlonistům dařilo získávat cenné kovy a ani letos nevyšli Češi naprázdno.
Domů přivezli stříbro a bronz.

WWW.SPORTY-CZ.CZ
ZAJÍMAVOSTI

MLADÝM HASIČŮM ZAČALA HALOVÁ SEZÓNA

Závodem Ostravská hala 2019 od-

Tereza Chovancová a mezi staršími

startoval začátkem března VI. ročník
Českého halového poháru v běhu

chlapci si pro prvenství doběhl Lukáš Flégr.

na 60 m s překážkami mladých hasičů. Halový pohár pak v březnu po-

Kategorii mladších žákyň v Jablonci

kračoval ještě závodem Jablonecká
hala Mladých hasičů v Jablonci nad
Nisou. Na start obou závodů se postavilo 1418 závodníků rozdělených
do kategorií mladších a starších
žáků dívek a chlapců. V Ostravě si

HISTORICKÝ ÚSPĚCH
Česká biatlonová výprava se poprvé
z cenného kovu mohla radovat v sobotu
9. března, kdy se uskutečnil závod ve
štafetách smíšených dvojic. Se ztrátou
pouhých 6,5 sekundy na vítězné Rusy si
pro stříbro doběhla česká dvojice Natálie
Jurčová a David Tolar. Na stupních vítězů je
pak doplnili Francouzi na třetím místě.
„Trenér Michal Žák dlouho přemýšlel, jak
štafetu postavit a nakonec se rozhodl pro
střelecké typy. Vzhledem k větrnému počasí,
které v Krasnojrasku panovalo, se toto rozhodnutí ukázalo jako dobré. Předpokládali
jsme, že se budeme o stříbro a bronz prát
společně s Francií, Polskem a Norskem. Rusko totiž bylo jasným favoritem. Natka s Davidem však závodili nad očekávání. Od počátku se pohybovali v popředí a až na cílovou
metu stále tlačili na ruskou dvojici. Mám vel-

kou radost, že se biatlon bude domů vracet
s medailí. A třeba jim ještě není konec, třeba
Natka s Davidem vyhecovali svým vystoupením i ostatní. Závody s hromadným startem
budou ještě otevřené,“ prorokoval po sobotě
Jan Ondráček.
V neděli 10. března totiž na medailový
úspěch svých kolegů navázal Adam Václa-

Luštěnická dráha
hostila otevřené MČR
automodelářů
Poslední únorový víkend se v Luštěnicích
nedaleko Mladé Boleslavi konalo otevřené Mistrovství České republiky automodelářů, které se stalo součástí seriálu
tří evropských závodů ATTAN – Noviello
1/24 Masters 2019.

STALO SE
Na oblíbené autodráze se během tří dní
vystřídalo 115 závodníků z 9 evropských
zemí. Ti se postavili na start závodů ve třídách 1/24 Production, 1/24 Open Group
12 a 1/24 Eurosport. Mezi závodníky nechyběla česká ani světová špička, závodů se zúčastnilo hned šest závodníků z první dvacítky světového žebříčku, mezi nimiž byli také
čtyři čeští reprezentanti – Vladimír Horký,
Antonín Vojtík, Jan Žemlička a Pavel Flaisig.

V závodě třídy 1/24 Production se mistrem
České republiky stal František Poledna
(466,29 kol), druhou příčku obsadil Ital Paolo Trigilio (465,91 kol) a na třetím místě
skončil Pavel Flaisig (463,60 kol). Pátečního
závodu třídy 1/24 Production se zúčastnilo
celkem 39 jezdců.
Sobotní závod třídy 1/24 Open Group 12
se odehrál především pod českou taktovkou. Do závodu se registrovalo 41 modelářů a nejlepší umístění brali čeští modeláři,

vík, který v posledním biatlonovém závodě
na 29. Zimní světové univerziádě vybojoval
bronzovou medaili. Zlato získal Nor Espen
Uldal, stříbrný doběhl Bělorus Maksim Varabei.
„Závod s hromadným startem mužů byl hodně dramatický, a také překvapivý. Jednalo se
vlastně o jediný závod, kde na stupních vítězů nestál žádný z domácích ruských biatlonistů! Adam neměl nejlepší vstup do závodu.
V první položce minul jeden terč, ve druhé
dokonce tři a běžel tak až jedenáctý se ztrátou více než půldruhé minuty. Ovšem pak se
výborně zkoncentroval na stojky, ve kterých
si počínal bezchybně a nám všem udělal velkou radost. Získali jsme na Univerziádě celkem dvě medaile a jsme spokojení a šťastní,“
uzavřel trenér biatlonistů Michal Žák.

kteří do první desítky pustili pouze dva cizince. Vítězství v nejpočetněji obsazeném
závodě bral Vladimír Horký (524,43 kol),
druhý skončil Antonín Vojtík (515,53 kol)
a na bronzový stupínek si dojel František
Poledna (512,25 kol).
Na neděli byl připraven závod nejrychlejší
třídy 1/24 Eurosport, jenž se odehrál za
účasti 35 automodelářů. Titul mistra republiky získal Antonín Vojtík (549,45 kol),
druhé místo obsadil Pavel Flaisig
(546,49 kol) a třetí skončil Lotyš Janis Nabokins (543,34 kol).
Seriál závodů jednotlivců ATTAN – Noviello 1/24 Masters 2019 hostí v letošním
roce tři evropské automodelářské kluby –
český Attan Slot Racing Club Luštěnice (22. – 24. 2. 2019), britský UK 19 Corby
(22. – 24. 3. 2019) a italský Slot Club Tuscany
Ponticelli (26. – 28. 4. 2019.)

Závody začínaly registrací závodníků, při níž
probíhala současně technická přejímka
modelů. V každé třídě pak na jezdce čekala
kvalifikace o délce 1 minuty, přičemž podle
výsledku nejrychlejšího kvalifikačního kola
se závodníci rozdělují do skupin pro hlavní
závod. Ten se jede 8 × 5 minut a po každých
odjetých pěti minutách si závodníci vystřídají dráhy. V závodě zvítězí ten závodník, který
v časovém limitu odjede co nejvíce kol.
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nad Nisou ovládla Denisa Šustková, mezi chlapci byl nejrychlejší Jan
Pistorius. V kategorii starších dívek
zvítězila Tereza Chovancová a v kategorii starších chlapců se o nejlepší
výsledek postaral Matěj Kábele.

mezi mladšími dívkami nejlépe vedla Leontýna Macháčková, u mlad-

Do Českého halového poháru šede-

ších chlapců zvítězil Matouš Losert.
V kategorii starších dívek zvítězila

ze a v Ostravě, které se uskuteční
v listopadu letošního roku.

sátek se řadí ještě dva závody v Pra-

TŘETÍ ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH ZÁVODŮ
ŽĎÁRSKÝ GUMÁK 2019

Již potřetí se o víkendu 9. – 10. února
2019 ve Žďáru nad Sázavou uskutečnily mezinárodní závody v ploutvovém plavání Žďárský Gumák 2019,
jejichž pořadatelem byl místní klub
ploutvového plavání Čochtanklub
Žďár nad Sázavou se Svazem potápěčů České republiky a za podpory
města. Na startu závodů se představilo 181 závodníků ze 17 družstev,
na které čekaly disciplíny Bi-fins
a ploutvového plavání. Hlavní závod
„O Žďárský Gumák“ na trati 400 BF

byl vyhlášen pro kategorie A, B a C.
Mezi muži byl nejrychlejší Jakub Jarolím z klubu SP Laguna Nový Jičín.
Ženám kralovala domácí závodnice
Adéla Švomová. Veteráni se utkali
mimo jiné i v závodě „Staří gumáci“ na nejkratší možné trati 50 BF.
I v tomto závodě zvítězil domácí
ploutvař Petr Bezchleba. Podrobné
výsledky z mezinárodních závodů
naleznete nejen na webu Sdružení, ale také na www.polistime.cz
a www.ploutve.info.

KUNOVIČTÍ STŘELCI OVLÁDLI DOMÁCÍ
ŠAMPIONÁT

V pořadí 11. ročník Mistrovství ČR
ve střelbě tříčlenných družstev
mladých střelců laserovou puškou se v sobotu 9. března 2019
uskutečnilo v Kunovicích. Mistrovství pořádal Svaz branně-technických sportů České republiky
a soutěžilo se ve čtyřech věkových
kategoriích – A (do 12 let), B (13 – 16
let), C (17 – 21 let) a D (22 – 26 let).
V kategoriích mladší žáci do 12 let,
starší žáci od 13 do 16 let a junioři

od 22 do 26 let se radovala z vítězství tříčlenná družstva domácích
pořadatelů SBTS Kunovice. V kategorii dorostenců od 17 do 21 let pak
zvítězilo družstvo SBTS Moravská
Třebová. Putovní pohár APEOM
Ostrava, který se uděluje nejlepšímu družstvu v nejpočetněji obsazené kategorii, získalo družstvo
SBTS Kunovice v kategorii starších
žáků, ve které závodilo celkem
11 družstev.

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ
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Devět cenných kovů vybojovali čeští ploutvoví plavci během prvního kola Světového poháru
v ploutvovém plavání, které hostilo německé město Eger. Čeští závodníci uspěli ve velmi silné konkurenci 700 plavců ze 17 zemí.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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18. ročník Ligy mládeže v ploutvovém
plavání je v plném proudu
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ZAJÍMAVOSTI
LITOVEL LIGA CTIF ODSTARTOVALA V HRADCI
KRÁLOVÉ

V sobotu 26. ledna 2019 odstartoval
v Mostě a ve Zlíně 18. ročník Ligy mládeže v ploutvovém plavání, který vyvrcholí
o víkendu 16. – 17. listopadu tradičním
finálovým kláním šesti nejlepších družstev – 3 českých a 3 moravských – z dílčích závodů České a Moravskoslezské
ligy mládeže. Liga mládeže je určena
pro závodníky kategorií E (11 let a mladší),
D (12 – 13 let) a C (14 – 15 let).

BYLI JSME PŘI TOM
Do Mostu, kde se konalo první kolo České ligy mládeže, přijelo závodit 8 českých
klubů – KPM Pulec Praha, Modrá Hvězda
Praha, Aqua klub Liberec, KP Pardubice,
KRAKEN Litoměřice, Subaquaklub Delfín Tábor, KP Česká Lípa a domácí UHLOMOST – sport Most.
Nejúspěšnějšími závodníky v jednotlivých
kategoriích byli Daniel Cimburek (KP Pardubice) v kategorii C, který vybojoval tři první
místa a jedno třetí, dívkám kralovala Klára
Mazalová z Tábora, která zvítězila ve všech
svých čtyřech startech. Štafetu 4 × 100 PP
mix ovládli liberečtí závodníci. Vyrovnaný
boj o co největší příděl bodů se strhl mezi
chlapci kategorie D. O jediný bod se nejlepším závodníkem stal domácí Tadeáš Vopatřil, který dvakrát zvítězil a jednou si doplaval
pro druhé a čtvrté místo. Suverénní vítězkou
mezi dívkami byla Nela Dušková (Modrá
Hvězda Praha), která ovládla všechny své
individuální závody. Štafetu v kategorii D
ovládli ploutvaři KPM Pulec Praha.
Maximální počet bodů za 4 vítězství si připsal v kategorii E Vasilij Ploc (KPM Pulec
Praha), mezi dívkami byla nejlepší domácí
závodnice Ela Jarošová se dvěma prvními
místy a jedním druhým místem. Štafetu nej-

ÚSPĚCHY
Do Egeru se vypravili talentovaní ploutvaři
z českých i moravských měst. Úvodní zastávka světového poháru se jim vydařila

3 pokusech a počítají se dva nej-

dec Králové první zastávku Litovel
ligy CTIF, kterou byl v pořadí již 6.

rychlejší. V Hradci se představilo
pět mužských družstev, včetně

ročník halové soutěže Hradecká
hala CTIF 2019. Tento závod je pro

zahraničních hostů z chorvatského
DVD Zaprešič, a čtyři ženské týmy.
Mezi muži se z vítězství radoval
domácí tým HZS Královehradec-

závodníky jednou z možností, jak

mladší kategorie ovládli závodníci Modré
Hvězdy Praha.
Česká liga mládeže druhým kolem pokračovala v sobotu 30. března, tedy až po
uzávěrce našeho Zpravodaje. Informace ze závodů naleznete na našem webu
www.sporty-cz.cz.
Ve Zlíně, kde se ve stejném termínu jako v
Mostě konalo první kolo Moravskoslezské
ligy mládeže, se sešlo 137 závodníků z šesti klubů – Nautilus Břeclav, Laguna Nový
Jičín, KSP Olomouc, Skorpen Přerov, Čochtanklub Žďár nad Sázavou a Nemo Zlín.
Ve Zlíně pak byli nejlepšími závodníky
Matyáš Sehrig (3 × 1. místo) v nejstarší kategorii c, dívky předvedly velmi vyrovnaný
boj a radovaly se Jolana Hnáthová (KSP
Olomouc), Lucie Hrubá a Veronika Vlčková (obě Skorpen Přerov). V kategorii D byli
nejlepšími ploutvaři Veronika Přibylová
(Čochtanklub Žďár nad Sázavou; 2 × 1. místo, 1 × 2. místo) a Matyáš Raitr (Laguna Nový

Jičín; 2 × 1. místo. 1 × 2. místo). Sabina Dastychová (KSP Olomouc; 1 × 1. místo, 2 × 2. místo) a Adolf Chovanec (Laguna Nový Jičín;
2 × 1. místo, 1 × 2. místo) ovládli kategorii E.
V sobotu 9. března pokračovala Moravskoslezská liga mládeže 2. kolem ve Žďáru
nad Sázavou, kde mezi účastníky přibyl klub
Fast Fins CZ z Přerova. A ve Žďáru se dařilo
domácím ploutvařům! Kategorii E ovládli
David Žemba (2 × 1. místo a 1 × 2. místo) a Veronika Králíčková (2 × 1. místo a 1 × 10. místo).
Veronika Přibylová (2 × 1. místo a 1 × 2. místo)
byla nejlepší dívkou kategorie D, Ondřej
Hrdina (2 × 1. místo a 1 × 2. místo) ovládl kategorii C. Mezi chlapci kategorie D zvítězil
Jakub Mizera (Laguna Nový Jičín; 1 × 1. místo
a 2 × 2. místo), Iva Vzatková (KSP Olomouc;
2 × 1. místo a 1 × 2. místo) byla nejlepší dívkou
kategorie C.

vyplnit zimní přestávku mezi venkovními závody a zároveň přípravou na blížící se začátek venkovní
sezóny. Závody v hale se skládají
z požárního útoku, kdy týmy vytváří
pouze „zadní“ část útoku – vytváří
sací vedení – a ze štafety, která má

kého kraje 1 před týmem SDH
Michálkovice a třetím družstvem
SDH Frýdek. V soutěži žen zvítězily
dobrovolné hasičky z SDH Velké
Meziříčí 2 před týmovými kolegyněmi z 1. družstva a třetími hasičkami z SDH Nová Paka. Druhé kolo

tzv. člunkový průběh. Na požární útok mají týmy 4 pokusy a do

Litovel Ligy CTIF je na programu 13.

soutěže se započítávají 3 nejlepší časy, štafetu absolvují týmy ve

dubna, kdy se bude bojovat O Vlčnovský pohár.

O POHÁR BIBLE KRALICKÉ BOJOVALO
20 PSOVODŮ

Moravskoslezská liga mládeže má na programu již jen jedno kolo, které se uskuteční
v soboru 27. dubna, stejně jako třetí kolo
České ligy mládeže.

Z úvodního závodu světového poháru se
čeští ploutvoví plavci vrátili s 9 medailemi
14. ročník Světového poháru v ploutvovém plavání odstartoval v únoru závod
v maďarském městě Eger. Prvního závodu
letošního ročníku se zúčastnilo 700 plavců ze 17 zemí a 70 sportovních klubů
a samozřejmě nemohli chybět ani čeští
zástupci.

V neděli 10. března 2019 hostil Hra-

a česká výprava odvážela z Maďarska celkem 9 cenných kovů. Ze zlatých medailí
se Češi radovali třikrát, jednou cinkla stříbrná a pět medailí bylo nakonec bronzových.

Matyáš Kubíček (Aquaklub Liberec), který si odnesl nejcennější kov za výsledek
6:54,09 v závodě 800 PP, k němuž doplnil ještě dvě třetí místa na tratích 200 PP
(1:26,67) a 400 PP (3:13,07).

Nejúspěšnějším členem české výpravy se
stal se ziskem kompletní sady medailí Jakub Klimpar (SP LAGUNA Nový Jičín). Zvítězil na trati 100 BF v čase 44,48 s, druhou
příčku přidal ze závodu 50 BF s časem
20,31 s a svou sbírku doplnil bronzem ze
závodu 200 BF, kde doplaval v čase 1:42,93.
Druhým velice úspěšným závodníkem byl

Česká výprava zaznamenala díky Filipovi
Látalovi (KSP Olomouc) pokoření juniorského rekordu na trati 200 PP, kde se blýskl časem 1:26,04!
Maďarskou medailovou sbírku doplnila dvě
třetí místa. Pro jeden bronz si doplavala na
trati 100 RP Adéla Švomová (ČOCHTANKLUB Žďár nad Sázavou) v čase 41,02 s,
druhý získal v závodě 400 RP Josef Cimburek (KP Pardubice) díky času 3:00,16.
Součástí závodu Světového poháru byl i Minaret Cup – závod na dlouhé trati 1500 PP.
Zúčastnila se ho jediná česká ploutvová
plavkyně Kristýna Janoušková (KP Pardubice), která v kategorii žen doplavala na
5. místě.
Druhé kolo Světového poháru v ploutvovém plavání hostilo v termínu
22. – 24. 3. 2019 (po uzávěrce našeho
Zpravodaje) italské město Lignano, výsledky z těchto závodů opět naleznete na
našem webu www.sporty-cz.cz.
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Letošní 18. ročník kynologických
závodů O pohár Bible kralické,
který se konal v sobotu 16. března
2019 v Kralicích nad Oslavou, poznamenalo nepříznivé počasí, které
odlákalo některé původně přihlášené závodníky. I tak ale byla účast
20 psovodů na závodech opravdu
hojná. Sešli se zde také zástupci
různých psích plemen – německý
ovčák, hovawart, bígl, beauceron,
Jack Russell teriér či bobtail – kteří
se závodů zúčastnili ve třech kategoriích: nejvyšší kategorie A ZVV1,
kategorie B ZZO starších psů

a speciální kategorie C ZZO mladých psů (pro psovody a psy, kteří
nikdy nebyli na závodech a teprve
s nimi začínají). V této kategorii se
z vítězství radoval Robin Pavlíček
s německým ovčákem Cháronem
z Kralické tiskárny. V kategorii B
(probíhala stejně jako kategorie C
beze stop a poslušnosti) se vítězem závodu stala Radka Pohanková s Jack Russell teriérem Claudií
ze statku od Dobré vody. Kategorii A (beze stop) ovládl Drahoslav
Suchánek s německým ovčákem
Cakem z Cagova ráje.

NOVÝM STAROSTOU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
JE JAN SLÁMEČKA
Na konci roku 2018 proběhla v Přibyslavi volba nového starosty Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska, který
má do doby konání řádného sjezdu v roce 2020 nahradit v létě 2018
náhle zesnulého Karla Richtera. Výkonný výbor SH ČMS rozhodl v září
2018 o konání volby nového starosty,
která se uskutečnila 8. prosince 2018
na odloženém jednání Shromáždění
starostů okresních sdružení hasičů.
V tajné volbě zvítězil Jan Slámečka, dosavadní náměstek starosty
SH ČMS. „Za své hlavní úkoly v čele
SH ČMS považuji přivést SH ČMS
k řádnému sjezdu v roce 2020 jako
jednotný a pevný celek vytvořený
z mnoha malých podstatných součástí, které se vzájemně doplňují a úz-

kou spolupráci s kolegy z Hasičského
záchranného sboru České republiky,“
prohlásil po volbě nový starosta
SH ČMS Jan Slámečka.

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