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Zdeněk Ertl, předseda Sdružení
sportovních svazů České republiky

V listopadu jste byl již počtvrté zvolen předsedou Sdružení, a to v období velmi složité situace v oblasti
financování sportu. Co považujete
za nejzávažnější problém?
Důvěra, kterou mi zástupci členských
svazů našeho Sdružení opakovaně
projevili, mě těší a zavazuje. Budu se
usilovně snažit, aby Sdružení bylo
i v příštích letech silnou a jednotnou
střešní organizací, která poskytuje
sdruženým sportovním svazům nejlepší servis a hájí jejich zájmy. Když
jsem byl před patnácti lety zvolen
poprvé, doba byla úplně jiná. Současná situace ve sportovním prostředí
je skutečně velice nepřehledná a některé problémy se bohužel prohlubují. Minulé období, ve kterém nebylo
zřejmé, kdo, kdy a jaké dotace obdrží,
kdy MŠMT měnilo pravidla některých
vyhlášených programů v průběhu hry,
tedy během jednoho dotačního období, už není možné opakovat. Vládne-li chaos, nejde zabránit tomu, že
se každý snaží prosazovat především
svoje zájmy, což samozřejmě vede
k ještě většímu chaosu a nepořádku.
Tyto partikulární zájmy sportovních
organizací či lobbistických skupin
musí proto ustoupit novým jednotným pravidlům, která přinesou do
financování sportu co nejvyšší míru
stability a jistoty. V českém sportu sice
není a v dohledné době asi ani nebude tolik finančních prostředků, aby
byli všichni spokojeni, ale jde o to se
při rozdělování státních dotací co nejvíce přiblížit spravedlnosti. Pro začátek
musí každý příjemce dotací včas vědět,
s jakými finančními prostředky může
počítat a kdy je obdrží, aby se podle
toho mohl při realizaci sportovní činnosti zařídit. Existuje celá řada dalších
problémů, ale chcete-li jednu prioritu,
pak znovu říkám: jasná pravidla a jejich důsledné dodržování.
Kromě financování českého sportu
byla v právě končícím roce v souvislosti s děním ve světě velmi skloňovaným tématem také bezpečnost
občanů, potažmo bezpečnost České
republiky jako takové. Na téma bezpečnosti uspořádalo Sdružení na

Jsem hrdý na každý
úspěch, kterého
reprezentanti našich
členských svazů
dosáhnou
PTÁME SE

konci listopadu konferenci. Co konkrétně Vás k takovému kroku vedlo?
Ano, Sdružení bylo spolupořadatelem
celostátní odborné konference na
téma BEZPEČNOST – PODMÍNKA SVOBODY A PROSPERITY, připravme mladou generaci na řešení krizových situací.
Konference se pod záštitou prezidenta
republiky uskutečnila v Míčovně Pražského hradu a aktivně se jí zúčastnili
přední odborníci na bezpečnostní tématiku. Konferenci jsme spolupořádali, protože jsme přesvědčení, že téma
bezpečnosti bude v dnešním globalizovaném a zároveň polarizovaném
světě stále aktuálnější a že právě sportovní a branně sportovní činnost může
být účinnou cestou, jak na zvládání složitých životních situací zajímavě a efektivně připravovat mladou generaci.
Oprávněnost tohoto tvrzení potvrzuje
mimo jiné i projekt Mladý sportovec,
který Sdružení již dva roky organizuje
a který je nejen sportovními kluby, které projekt realizují, ale zejména dětmi
a jejich rodiči jednoznačně kladně přijímán a hodnocen. Podrobnosti o uvedeném projektu tady nechci uvádět,
protože jsou k dispozici v minulém
čísle Zpravodaje i na našich webových
stránkách.

„Budu se usilovně snažit, aby Sdružení
bylo i v následujících letech silnou
a jednotnou střešní organizací, která
poskytuje sdruženým sportovním svazům nejlepší servis a hájí jejich zájmy.“
Reprezentanti členských svazů
Sdružení dosáhli v uplynulém roce
vynikajících výsledků na mezinárodní sportovní scéně. Které sportovní výsledky hodnotíte nejvýše?
Jsem hrdý na každý úspěch, kterého
reprezentanti z našich sportovních
svazů dosáhnou. Raftaři, potápěči i hasiči vozí již téměř pravidelně z každého
mistrovství světa či Evropy desítky cenných kovů. Nemohu ale zapomenout
na úspěšné sportovní kynology, členy
záchranných brigád, modeláře a další. Více než dvě stovky medailí z nejvyšších mezinárodních soutěží, které
v roce 2017 sportovci našich svazů

získali, hovoří jasnou řečí. A já jsem rád,
že každý z těchto cenných kovů je výsledkem kvalitní a obětavé prací s dětmi a mládeží. V té souvislosti se musím
znovu a znovu ptát, jak a čím se u nás
měří úspěšnost jednotlivých sportovních odvětví, to by ale bylo na delší povídání. Jsem však přesvědčen o tom, že
sportovci našeho Sdružení reprezentují
Českou republiku často lépe než mnozí,
a bohužel většinou státem více podporovaní, sportovci tzv. velkých, tradičních či olympijských sportů.
Co by podle Vás mohlo pomoci dalšímu rozvoji Sdružení?
Sdružení je jako druhá největší sportovní organizace důležitou součástí
našeho sportovního prostředí. Naše
sportovní svazy a kluby jsou ale svými
sportovně brannými a branně technickými disciplínami v něčem výjimečné.
Díky tradici, erudici i kvalitě mají totiž
velký potenciál přispívat ke zvyšování
branné připravenosti našich občanů,
zejména dětí a mládeže. O nutnosti takové přípravy není třeba polemizovat.
Nedávný průzkum střediska analýz
a empirických výzkumů Sanep k tématům Bezpečnost ČR a branná výchova
mimo jiné jasně ukázal, že výrazná
většina české veřejnosti (75 %) si přeje, aby se sportovní kluby, které pracují
s dětmi a mládeží, aktivně zapojovaly
do procesu zvládání krizových situací
u mládeže. Věřím proto, že konečně najdeme společnou platformu s příslušnými odpovědnými institucemi (MŠMT,
MO, MV, krajské i obecní samosprávy)
a domluvíme se s nimi na konkrétních
formách spolupráce. Jsem přesvědčen
o tom, že tato, občany naší republiky
žádaná a očekávaná spolupráce, bude
v každém ohledu a pro všechny zúčastněné strany velmi prospěšná.
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SDRUŽENÍ MÁ STARONOVÉHO PŘEDSEDU

Ve středu 15. listopadu zasedala naposledy v roce 2017 Rada
Sdružení. Hned na úvod jejího
zasedání, které se uskutečnilo
v prostorách Letenského zámečku v Praze, proběhla po
pěti letech volba předsedy
Sdružení. Zástupci členských
svazů jednohlasně zvolili předsedou Zdeňka Ertla, který tak
bude v čele druhé největší sportovní organizace u nás (členská
základna Sdružení čítá více než
611 000 členů) již ve čtvrtém
funkčním období. Kromě vol-

by předsedy Rada schvalovala
také návrh rozpočtu Sdružení
na rok 2018, plány Kontrolní komise, revizního orgánu
Sdružení, na rok 2018 a také
plán jednání Rady v příštím
roce. Rada se opět sejde čtyřikrát, a to v termínech 11. dubna,
14. – 15. června (výjezdní zasedání), 12. září a 14. listopadu.
Na dubnovém zasedání budou
mimo jiné zvoleni noví místopředsedové Sdružení, v červnu
pak bude Rada volit nové členy
Kontrolní komise.

JE ČR PŘIPRAVENÁ NA BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA
A KRIZE?

Nejen o tom se ve středu 29. listopadu diskutovalo v Míčovně
Pražského hradu na celostátní
konferenci BEZPEČNOST – podmínka svobody a prosperity,
kterou spolu s Muzeem civilní
obrany uspořádalo Sdružení
sportovních svazů České republiky. Ve třech tematických
blocích (Politika a bezpečnost
v České republice, Branná
příprava a obrana státu ve
vzdělávacím systému České
republiky, Spolková a sportovní činnost a branná příprava dětí a mládeže) vystoupilo
celkem třináct přednášejících,
mezi kterými nechyběli ani Andor Šándor, uznávaný bezpeč-

nostní poradce, jenž se zaměřil
na téma „Jak bezpečný je svět,
ve kterém žijeme?“, Jaroslav
Salivar, 1. náměstek starosty
SH ČMS, který představil nejen
sportovní, ale také brannou
činnost dobrovolných hasičů, či
Zdeněk Ertl, předseda Sdružení, jehož téma „Sportem ke zvládání krizových situací a bezpečnému přežití“ korespondovalo
s projektem Mladý sportovec,
který již více než rok naše Sdružení úspěšně realizuje napříč
republikou. Konferencí, nad
níž převzal záštitu prezident
ČR Miloš Zeman, po celý den
provázel moderátor Štěpán
Škorpil.

NOVÉHO PŘEDSEDU MAJÍ I ČEŠTÍ VODÁCI
Svaz vodáků
České republiky, jeden z nejúspěšnějších
členských svazů
Sdružení (co do
počtu medailí
na mezinárodní sportovní scéně), má od začátku listopadu
2017 nového předsedu. Dlouholetého předsedu vodáků Jeronýma Táborského vystřídal v čele

svazu Libor Polák (nar. 1967).
Vodák tělem i duší Libor Polák
se práci ve svazu věnuje již od
roku 2003. Byl členem rady raftingu, od roku 2010 byl jejím
předsedou. Nyní povede celý
svaz. Jménem Sdružení přejeme
Liborovi Polákovi v jeho nové
funkci hodně úspěchů a věříme,
že i nadále pod jeho vedením
bude rafting patřit mezi nejúspěšnější sporty u nás.

PF 2018

Co byste nejen členům Sdružení, ale
všem z našeho sportovního prostředí, popřál do nového roku 2018?
Nebudu originální. Štěstí, zdraví, lásku
a spokojenost! Bez těchto hodnot si neumím kvalitní život představit. A kdybych měl přece jen něco přidat, pak
tedy slušnost, velkorysost a toleranci.
Ať se všem v příštím roce dobře daří!
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Telefon: 266 722 111

Sdružení sportovních svazů

České republiky, z.s.
Vám přeje úspěšný
rok 2018.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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České juniorky ovládly mistrovství světa
šestičlenných raftařských posádek
Od 2. do 9. října hostilo daleké japonské město Myioshi mistrovství
světa šestičlenných posádek v raftingu. Od českých raftařů se očekávalo, že potvrdí svou příslušnost
ke světové raftařské elitě. Vždyť
z jarního mistrovství Evropy v Gruzii přivezli Češi neuvěřitelných
37 medailí! A české posádky v Japonsku nezklamali a potvrdili svou
extratřídu bezezbytku.
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ZAJÍMAVOSTI
MISTRYNĚ SVĚTA V POŽÁRNÍM SPORTU JSOU
Z ČESKÉ REPUBLIKY
Od pondělí 25. září do neděle
1. října se v tureckém Izmiru
uskutečnilo mistrovství světa
mužů a žen v požárním sportu,
na kterém nemohli chybět ani
čeští reprezentanti z řad dobrovolných hasičů. Reprezentační
tým žen v Turecku doslova zářil
a vybojoval titul absolutních
mistryň světa! Češky zvítězily
i v disciplíně požární útok. Ze
štafet si navíc odvezly stříbrné
medaile za druhé místo, které

v hodnocení národů obsadily
i ve stovkách. Ve výstupu na věž
byly Češky čtvrté. Stejně jako
ženy byli na čtvrtém místě ve věžích i čeští reprezentanti. Druhé
místo získali ve stovkách, bronz
ve štafetě a v požárním útoku,
který se jim nevydařil, byli až na
místě šestém. V běhu na 100 m
s překážkami navíc vybojovali
zlaté medaile Šárka Jiroušová
a Daniel Klvaňa. Markéta Marková si ze stovky odváží bronz.

ÚSPĚCHY
Svaz vodáků České republiky vyslal
do bojů o cenné kovy na řece Yoshino
celkem šest reprezentačních posádek v kategoriích junioři a juniorky do
23 let, ženy a muži Open (hlavní kategorie) a ženy a muži Masters (veteráni).
Z Japonska si všechny posádky přivezly alespoň jeden cenný kov.
Bezesporu největší radost české výpravě udělaly juniorky, které ve své kategorii do 23 let obsadily v celkovém
hodnocení první místo a staly se
tak absolutními mistryněmi světa!
Posádka RK Troja, kterou tvořily Sabina Foltysová, Marie Mrázková, Adéla

Hricová, Klára Silnicová, Kateřina Dušková a Klára Smetánková, pak v dílčích
disciplínách vybojovala další tři zlaté
medaile (sprint, slalom, sjezd) a jednu stříbrnou (H2H). Junioři z posádky
Jiskra Havlíčkův Brod (Michal Černý,
Petr Mára, Vojtěch Vondráček, Petr Žák,
Jan Prokop, Radek Přikryl, Martin Krejčí) získali stříbrné medaile v disciplíně H2H. Celkově byli čeští junioři pátí,
když obsadili čtvrté místo ve sprintu,
sedmé ve slalomu a osmé ve sjezdu.
Tituly vicemistrů světa v celkovém
pořadí si z Japonska odvezly obě
české veteránské posádky. Veteráni
z TR Masters (Jiří Vrba, Zdeněk Netopil, Stanislav Hajský, Zdeněk Bozděch,
Jan Šťastný, Ondřej Pinkava a Michal
Hric) byli druzí ve slalomu a ve sjezdu,
bronz brali ve sprintu i v H2H. Veteránky RK Troja (Petra Halašková, Jana
Lagnerová, Hana Trefná, Eva Vránová,
Míša Kuldanová, Štěpánka Stonová)
byly první ve slalomu, druhé ve sprintu a v H2H, bronz získaly ve sjezdu.

Muži v kategorii Open, kde Českou
republiku reprezentovala posádka
TR Zubr (Jaroslav Pospíšil, Michal
Hric, David Lisický Václav Kristek, Lukáš Uncajtík, Vašek Kabrhel, Vítězslav
Hric) získali v celkovém hodnocení
bronzové medaile za třetí místo
ve slalomu, čtvrté ve sprintu, páté
ve sjezdu a sedmé v H2H. Ženská
posádka v kategorii Open TR Omega (Michaela Kratochvílová, Kateřina
Vacíková, Zuzana Valtrová, Hana Kaňkovská, Lenka Bauerová, Klára Horová) byla v celkovém pořadí na nepopulárním čtvrtém místě. Bronz si
ženy vezou z H2H a ze sjezdu, osmé
místo vybojovaly ve sprintu, desáté
byly ve slalomu.
V Japonsku získala česká raftařská
reprezentace celkem 20 cenných
kovů! Pět zlatých, osm stříbrných
a sedm bronzových medailí. Potvrdilo se tak, že rafting patří v České
republice k nejúspěšnějším sportům
vůbec.

Z domácího šampionátu mají Tereza
Králová se Say zlatou medaili
Ve dnech 5. – 8. října proběhlo v liberecké Home Credit Aréně mistrovství světa v agility. Agility je jedna
z atraktivních disciplín sportovní
kynologie. Jedná se o běh se psem,
který připomíná klasický koňský
parkur. Psovod vede psa po překážkové dráze tak, aby v co nejrychlejším čase pes překonával překážky
v předem daném pořadí. A čeští reprezentanti byli na domácím šampionátu více než úspěšní.

STALO SE
Na mistrovství světa se závodilo ve
třech kategoriích dle velikosti psa –
small, medium a large. A právě poslední jmenovaná kategorie přinesla české
výpravě v Liberci největší radost. Tereza Králová s border kolií Say (celým

ŠIMÁČEK A LEHAROVÁ OVLÁDLI AKADEMICKÉ
MISTROVSTVÍ V RADIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU

Ve dnech 14. – 15. října se po
třech letech vrátilo Akademické mistrovství ČR v radiovém
orientačním běhu do Horního
Bradla v Železných horách. Na
třicet závodníků se sešlo v penzionu U Kozlů, aby poměřili síly
na zrádném dvoumetru (v sobotu) a na rychlé osmdesátce
(v neděli). Dvoumetr, tj. závod,
ve kterém vysílače vysílají signál v pásmu 144 MHz (vlnová
délka odpovídající této frekvenci je cca 2 metry), je obvykle

JAKUB KLIMPAR NEPOZNAL NA EVROPSKÉM
POHÁRU PORÁŽKU

nestačily pouze na vítězné družstvo ze
Slovinska a mohly slavit druhou stříbrnou medaili pro českou výpravu.

jménem Explosive Essay) vybojovaly
zlatou medaili a titul mistryň světa!
Podařilo se jim to i díky bezchybnému
výkonu v závěrečném běhu. Stříbrnou
medaili v Liberci vybojovaly Kateřina
Malačková s fenkou pyrenejského
ovčáka Izzy (Abigail the Faboulous
World), které závodily v kategorii
středních psů, tedy medium. První
kolo se jim nevydařilo a figurovaly po
něm až na jedenáctém místě. Fantastický závěrečný běh je ale katapultoval
až na stupně vítězů a zaslouženě tak
získaly titul vicemistryň světa.

Češi se na domácím šampionátu představili ve výtečné formě. V konkurenci 514 závodníků ze 43 zemí světa
vybojovali tři medaile a stali se tak
druhou nejúspěšnější reprezentací
letošního světového šampionátu. Lepší byli pouze Němci se dvěma zlatými
a jedním stříbrem.
Letošní mistrovství světa v agility nebylo v Liberci prvním. Světové agility se
sem vrátilo po pěti letech. Mistrovství
světa 2012 bylo považováno za jedno
z nejlepších v historii tohoto mladého
sportovního odvětví, a to, že Češi umí
pořádat světové akce na té nejvyšší
úrovni, potvrdil i šampionát 2017.

Třetí cenný kov přidalo do české
sbírky družstvo v kategorii medium
ve složení Radka Mokřišová s Easy,
Eliška Panáčková s Jim, Martina Klimešová s Kiki a Kateřina Malačková
se svou druhou fenkou Jackie. Češky
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záludný, neboť tento typ vln se
terénem nešíří přímočaře, ale
často podléhá odrazům. Takový
vysílač (též zvaný „liška“) umí závodníkům pěkně zamotat hlavu,
zejména, je-li les dost mokrý.
A to les na mapě „Plesný“ byl!
Ale Ondra Šimáček se zmást
nenechal a suverénně vyhrál
kategorii mužů, zatímco Bětka
Leharová pár citelných chyb
udělala, ale přeci jen o něco
méně než její soupeřky. Druhý
den byla přichystána osmdesátka na mapě „Polom“, kterou si ti
starší mohli pamatovat z AM ČR
2014. V pásmu 3,5 MHz je zaměřování kontrol mnohem přesnější, takže kromě technické
zkušenosti zde hraje opravdu
podstatnou roli rychlost závodníků. A tu oba sobotní vítězové prokázali a svůj sobotní
triumf zopakovali.

Do polského města Gliwice
se v termínu 4. – 5. listopadu vydala juniorská výprava
ploutvových plavců, aby zde
poměřili síly s mezinárodní
konkurencí v rámci evropského poháru juniorů v ploutvovém
plavání.
Jakub
Klimpar z týmu Laguna Nový

Jičín zvítězil ve všech svých
startech (50 m, 100 m i 200 m
bifins) a jako jeden ze čtyř závodníků v Gliwicích nepoznal
hořkost z porážky. Dvě zlaté
(800 m a 100 m PP) a stříbro
(200 m PP) vybojoval Matyáš
Kubíček (Aquaklub Liberec),
zlato (400 m PP) a dva bronzy
(800 m PP, 100 m RP) přidal
olomoucký Filip Látal. Nejúspěšnější českou závodnicí
byla v Polsku se dvěma zlatými
(800 m a 400 m PP) a stříbrem
(200 m PP) Alžběta Hnáthová (KSP Olomouc). Stříbro
(800 m PP) a bronz (400 m PP)
vybojovala Hana Švandová
z Českých Budějovic. Další
bronz české výpravě zajistila
Nikola Krausová (Aquaklub
Liberec) na trati 100 m RP. Čeští
junioři v Polsku vybojovali celkem 15 cenných kovů (8-3-4).

ROČENKA SDRUŽENÍ 2017

V polovině prosince vychází
Ročenka 2017 Sdružení sportovních svazů České republiky.
Tradiční shrnutí právě končí-

Telefon: 266 722 111

cího roku pohledem jednotlivých členských svazů Sdružení,
které je doplněno o bohatý fotografický materiál.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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Akademici znají nejtvrdší
hasiče ze svých řad
Ve čtvrtek 5. října patřil areál kolejí
Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě v pořadí již čtvrtému Akademickému mistrovství ČR
v disciplíně TFA – Toughest Firefighter Alive (nejtvrdší hasič přežije).
Pořadatelem AM byl jako již tradičně Studentský klub požárního sportu při VŠB TU Ostrava, který na své
půdě přivítal 47 závodníků v kategorii mužů, 17 závodnic v kategorii
žen, 8 štafet mužů i 4 ženské štafety.

BYLI JSME PŘI TOM

mene na lešení pomocí lana a sestup
z lešení, po kterém následuje disciplína Monitor, tedy zapojení proudnice
do monitoru; úsek 4 – na tomto úseku
čekal na závodníky výběh do výškové
budovy po schodech, která v Ostravě
měla 13 pater).
Mužskou kategorii ovládl a akademickým mistrem pro rok 2017 se stal Petr
Miřátský (UK Praha), kterého na stupně vítězů doprovodili stříbrný David
Pašek (VŠB TU Ostrava) a bronzový
Ondřej Pokorný (VUT Brno). Soutěž
žen byla v režii domácích závodnic.
Zvítězila Denisa Vápeníková před

Nedaleko Žatce v obcích Chbany
a Poláky se o víkendu 21. a 22. října
uskutečnilo již osmé mistrovství ČR
mládeže a juniorů stopařů, které
z pověření Českého kynologického
svazu uspořádala Základní kynologická organizace Žatec – Loučky. Na
MČR se v průběhu roku z výběrových závodů kvalifikovalo 29 mladých psovodů, kteří závodili ve
dvou věkových kategoriích – mládež (do 18 let) a junioři (18 – 21 let).
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ZAJÍMAVOSTI
STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL SOUTĚŽILI
V PŘESNOSTI PŘISTÁNÍ

druhou Nikolou Stolařovou a třetí
domácí závodnicí Michaelou Vanclovou.
Štafetu žen opět opanovaly domácí
závodnice VŠB TU Ostrava. Druhé
skončily ženy z Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně, bronz si z Ostravy odvážejí děvčata ze SPŠ Hranice. Černý
Petr v podobě nepopulárních bramborových medailí zbyl na závodnice ze
Žilinské univerzity. Mezi muži zvládli
štafetu nejlépe závodníci VUT Brno
před stříbrnými domácími závodníky
VŠB TU Ostrava, bronz patří štafetě
z Technické univerzity vo Zvolene.

Kromě chladného a deštivého počasí se museli závodníci z řad vysokých
a středních škol vypořádat i se čtyřmi
velmi náročnými úseky závodní trati,
na které na závodníky čekalo devět
disciplín (úsek 1 – běh s požárními
hadicemi na vzdálenost 35 m a sbalení dvou hadic typu B a jejich vložení
do boxu; úsek 2 – začíná disciplínou
Hammerbox, která spočívá v provedení 60 (30 u žen) úderů palicí nahoru
a dolů, disciplína Tunel, kterým musí
závodníci přenést 20 kg závaží oběma směry, disciplína Figurína, která
váží 80 kg a kterou musí závodníci
přemístit na určitou vzdálenost a disciplína Bariéra, kterou musí závodníci
překonat; úsek 3 – disciplína Žebříky
spočívá v přenesení a postavení nastavovacích žebříků k lešení, vytažení bře-

Mládež
a junioři se
utkali o titul
mistr ČR ve
stopách
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Ve sportovním areálu v Rané
u Loun se v termínu 19. – 21. října uskutečnilo další z podzimních akademických mistrovství ČR, tentokráte v paraglidingu v přesnosti přistání,
jehož pořadatelem byl Klub
technických sportů FTVS UK
Praha a nad nímž převzala
záštitu Česká asociace akademických technických sportů.
Ve vzduchu se představilo postupně 18 studentů, 12 mužů
a 6 žen, kteří soutěžili o titul
akademického mistra pro rok
2017 v celkem pěti kolech. Za
zmínku stojí, že vítězem zá-

vodů v přesnosti přistání se
stává závodník s nejnižším
počtem bodů. Akademickým
mistrem ČR pro rok 2017 a absolutním vítězem závodu se
stal s počtem 3 473 bodů Jan
Sudek (FTVS UK Praha), kterého na stupních vítězů doplnili
Bartoloměj Tomka (FTVS UK
Praha, 3 545 bodů) a Miroslav Haftaňak (FTVS UK Praha, 4 420 bodů). Kategorii žen
ovládla Tereza Legová (FTVS
UK Praha) se ziskem 4 240 bodů.
Druhá skončila Zuzana Pfeiferová (FTVS UK Praha) se
4 808 body.

ZLÍNSKÁ NEMO TROPHY 2017 HOSTILA
SVĚTOVÉ ZÁVODNÍKY

Hlavní kategorie mládeže a junioři
soutěžili na stopách dle ZPS 1 (cizí stopa, nejméně 500 kroků dlouhá, minimálně 2 hodiny stará, čtyřikrát lomená,
z toho jednou v ostrém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje, časový limit pro vypracování stopy je 20 minut) a dle FPR 3 (cizí stopa,
nejméně 600 kroků dlouhá, 5 úseků,
4 lomy [cca 90 stupňů], 3 předměty,
nejméně 60 minut stará, čas na vypracování stopy je 20 minut).
Doplňková kategorie mládeže, která je určena pro mladé psovody, kteří
ještě nemají tolik zkušeností, plní stopy nižší obtížnosti, aby získali zkušenosti z velkých závodů. Účastníci MČR
v doplňkové kategorii tak nastoupili
ke stopám dle FPR 1 (vlastní stopa,
nejméně 300 kroků dlouhá, 3 úseky,
2 lomy [cca 90 stupňů], 2 předmě-

ty psovoda, nejméně 20 minut stará,
čas na vypracování stopy je 15 minut) a dle FPR 2 (cizí stopa, nejméně
400 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy
[cca 90 stupňů], 2 předměty, nejméně 30 minut stará, čas na vypracování
stopy je 15 minut).
Za vypracování každé stopy mohou
závodníci získat maximálně 100 bodů
(boduje se sledování stopy a nález
předmětů psem), dohromady tedy
mohou obdržet 200 bodů.

Tradiční mezinárodní závod
v ploutvovém plavání a rychlostním potápění NEMO TROPHY se uskutečnil v sobotu
a v neděli 4. a 5. listopadu
v bazénu Městských lázní ve
Zlíně. Mezi více než stovkou
závodníků z 15 klubů 4 zemí se
představili i světoví rekordmani
či mistři světa. Nechyběl mezi
nimi ani český závodník, mistr
světa a medailista ze Světových

her, Jakub Jarolím, který ovládl závody 100 m RP, 200 m RP
a 400 m RP. Ve Zlíně se představil i další světový šampion a držitel několika světových rekordů,
maďarský reprezentant Ádám
Bukor, který zvítězil na trati
800 m PP. V závodech žen doslova dominovala polská závodnice Zuzana Rzepka, která nastoupila na start sedmi závodů
a získala sedm zlatých medailí.

ONDŘEJ JEŽEK POKRAČUJE V SERIÁLU
MS SUPEBIKŮ

Doplňkovou kategorii ovládla Viktorie Krištofová s fenkou Amy se ziskem výtečných 193 bodů. Mistryní ČR
v kategorii mládeže se stala Kristýna
Vydrová se psem Cháronem Vepeden, kteří získali 188 bodů, mezi juniory zvítězil Marek Hytych s fenkou
Messi Rivie se ziskem 167 bodů.

MLADÍ KYNOLOGOVÉ
Disciplína stopa je mezi kynology
považována za královskou disciplínu,
a tak se jedná o velmi prestižní soutěž nejen mezi mladými. Závodníci
se se svými psími svěřenci v průběhu
víkendu představili na dvou různých
stopách různé obtížnosti.
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Motocyklový závodník Ondřej
Ježek má za sebou premiérovou sezónu v seriálu MS Superbiků. Se ziskem 22 bodů
mu na konci sezóny patří
22. místo. Českého závodníka
uvidíme v elitní kategorii také
v příštím roce. Startovat bude
s motocyklem Yamaha v týmu
Guandalini Racing, kde bude
jediným jezdcem této stáje.
Tým bude v příští sezóně využívat materiál od Yamahy a mo-

tocykl českého jezdce by tak
měl mít velmi blízko k dvojici
strojů továrních jezdců Yamahy.
Stroj bude dokonce testovat
společně s továrním týmem.
Za zmínku stojí, že se Ondřej
Ježek představí s novým strojem v plném nasazení i českým
fanouškům. Po několikaleté
pauze se vrací seriál MS Superbiků na brněnský Masarykův okruh, kde se bude závodit 8. – 10. června 2018.

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