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Pojďme společně hledat
cesty, jak sportu pomoct!
Na konci roku jsme si opět povídali s předsedou Sdružení Zdeňkem Ertlem.
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AKTUALITY
SDRUŽENÍ MÁ NOVÉHO ČLENA
Sdružení sportovních svazů České republiky, druhá největší střešní
sportovní organizace v zemi, má
od června 2019 nového člena. Na
základě přidruženého členství se
šestnáctým

členským

svazem

našeho Sdružení stal sportovní
svaz OCRA CZ. OCRA CZ se ve své
sportovní činnosti zaměřuje mimo
jiné na extrémní překážkové běhy.
S příchodem nového členského
svazu se tak rozšířila nabídka
sportovních aktivit Sdružení. Ex-

Končí další rok. Jak ho z pozice předsedy
druhé největší střešní sportovní organizace hodnotíte?
Na podrobnější bilancování máme málo
prostoru. Mnoho dobrého se podařilo,
s mnohým jsme byli nespokojeni, zejména
s některými nesystematickými opatřeními
a absurditami v oblasti státní podpory sportu. Z mého i z obecně sportovního hlediska
je ale třeba vnímat uplynulý rok jako přelomový, protože v něm došlo k zásadní legislativní a organizační změně, vznikla Národní sportovní agentura (NSA), která bude
postupně přebírat kompetence od MŠMT.

trémní překážkové běhy se nejen
u dospělých sportovců, ale i u dětí

digitální demenci“, či se podílí na
výchově dětí, mládeže a dospě-

ve spolupráci s OCRA CZ můžeme

lých v oblasti volnočasových aktivit.
Více o svazu OCRA CZ naleznete

na rozvoji a propagaci tohoto sportovního odvětví od letošního roku

Všichni víme, že má-li být státní podpora
sportu efektivní, musí být splněno několik
fundamentálních podmínek. Těmi hlavními
jsou zejména jasná, srozumitelná a závazná
pravidla a také předvídatelnost a stabilita
dotačních příjmů.
Chci věřit, že český sport se začne pod dohledem NSA dobře rozvíjet a jsem připra-

na webu www.ocra-cz.cz a nový

podílet. OCRA CZ pak mimo sportovních soutěží organizuje spor-

členský svaz Sdružení se podrobněji představí i v prvním čísle naše-

tovní tábory pro všechny věkové

ho Zpravodaje v roce 2020.

MEMORANDUM O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI
S VODÁKY

Vítáte její vznik, nebo jste skeptický a nevěříte v lepší zítřky?
Jsem opatrným optimistou. Vždycky, když
vzniká něco nového, bývá to příslibem
zlepšení, stejně tak NSA s sebou jistě nese
potenciál skutečně kvalitativních změn,
např. rozhodně vítám vytvoření samostatné
rozpočtové kapitoly.

Vše nové je třeba stavět postupně, promyšleně a od základů, prostě jak se říká, zapnete-li si u košile první knoflík do špatné
dírky, už se dobře nezapnete… Vezmeme-li
třeba Rejstřík sportovců a sportovišť, tak
údaje v něm obsažené mají být základním
kritériem budoucího přidělování dotací.
Současná podoba tohoto rejstříku má však
k dokonalosti daleko, musí se proto změnit
v logickou, smysluplnou a objektivní databázi, která bude zárukou spravedlivého přidělování dotací.

pularizuje projekt „Sportem proti

a mládeže těší v posledních letech velké oblibě a nás těší, že se

REKAPITULACE

Když si přečtete seznam cílů návrhu dnes už
přijaté novely „zákona o sportu“, budete s ním
určitě souhlasit, protože obsahuje jen samé
rozumné a společensky prospěšné myšlenky, jako např. že sport se má stát atributem
zdravého života, nástrojem pro udržování
psychické i fyzické kondice, prevencí proti
onemocněním, různým formám škodlivých
závislostí, kriminalitě i gamblerství, motivačním nástrojem výchovy dětí a celou řadu
dalších nezpochybnitelných cílů. Stanovit si
obecné cíle je vždy potřeba, ale možná i důležitější je vědět, jakými cestami a způsoby
jich dosáhnout a pak realizovat v praxi.

kategorie, zážitkové akce pro děti,
mládež i dospělé, propaguje a po-

Předseda Sdružení JUDr. Ing.
Zdeněk Ertl podepsal ve čtvrtek
7. listopadu 2019 se zástupci nově
vzniklé Asociace vodní turistiky
a sportu memorandum o dlouhodobé spolupráci. K jeho cílům patří
např. vytvářet předpoklady a podmínky pro větší informovanost
veřejnosti o dění ve sportovním
prostřední nejen na mezinárodní
a celorepublikové, ale také na krajské a regionální úrovni či přirozeně
propojovat profesionální a ama-

térský sport, vrcholné sportovní
výkony s každodenním sportováním organizované i neorganizované veřejnosti. A v neposlední řadě
také nabízet veřejnosti (zejména
dětem a mládeži) širší možnost výběru sportovního vyžití. Asociace
vodní turistiky a sportu zastupuje
nejen jednotlivé vodáky a vodácké
firmy, ale také sportovní a turistické spolky – Klub českých turistů,
Asociaci turistických oddílů mládeže ČR, Český svaz kanoistů a Svaz
vodáků ČR, který je jedním z členských svazů Sdružení. Hlavním cílem Asociace je ochrana vodáckých zájmů na úrovni legislativní
i v rámci místních vodoprávních
řízení, aby se zachovala možnost
plavby na českých řekách.

V TARGET SPRINTU NA PODZIM ZÁVODILO VÍCE
NEŽ 1500 DĚTÍ

vený kdykoli pomoct, ať už názorem, zkušeností či konkrétní činností.

Všichni víme, že má-li být státní
podpora sportu efektivní,
musí být splněno několik
fundamentálních podmínek.
Chcete tradičně zhodnotit úspěšnost
členských sportovních svazů v roce 2019?
To by bylo příjemné povídání, ale abych
na nic nezapomněl, potřeboval bych mnohem větší prostor! Pokud se podíváme na
světové a evropské úspěchy, byli reprezentanti našich svazů opět, a již skutečně tradičně, velmi úspěšní. Kolik medailí
a jaké hodnoty přivezli, se dozvídáte na
jiných místech Zpravodaje. Mezinárodní
úspěchy ale nežijí svým životem a nevznikají jen tak samy od sebe. V našem případě
musejí být podepřeny systematickou a zajímavou každodenní spolkovou činností,
která učí děti a mládež sportovně technic-

kým dovednostem, vede mladé lidi k pohybu a přispívá tak k jejich zdravějšímu
životnímu stylu.
Naše svazy mají stále velmi silnou základnu nadšeně sportujících dětí a v těchto
souvislostech mám z každého viditelného
mezinárodního úspěchu mnohem větší,
hlubší radost a jsem na naše sportovce
všech generací, na jejich trenéry i funkcionáře hrdý.
Radost mám i z úspěšně probíhající realizace vlastních projektů Sdružení, které
jsou přímými aktéry i pozorovateli velmi
dobře hodnoceny a věřím, že je budeme
moct v příštích obdobích ještě více rozvíjet
a zkvalitňovat.

S
novým
školním
rokem
2019/2020 odstartoval také druhý ročník seriálu školních závodů v běžecko-střelecké disciplíně Target Sprint – Czech Target
Sprint Open. Jeho podzimní část
probíhala v září a v říjnu 2019, kdy
se uskutečnilo 22 školních závodů.
Do nich se zapojilo celkem 1541
dětí z druhých stupňů základních
škol z Prahy a ze Středočeského
kraje. Czech Target Sprint Open
má od listopadu zimní přestávku.
Jarní část školních závodů odstartuje v dubnu 2020. Školní závody,
stejně jako v prvním ročníku soutěže, vyvrcholí dvěma finálovými
závody. Ty se uskuteční v úterý 16.
června 2020 v Praze (stadion Ju-

PF 2020

A Vaše přání pro Sdružení do nového roku?
Přeji všem našim sportovcům, trenérům,
funkcionářům, aby se nenechali odradit
drobnými potížemi či neúspěchy a stále
brali sport jako stálou a radostnou součást
jejich šťastného a spokojeného života!

Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s., U Pergamenky 1511/3, Praha 7

liska) a 23. června 2020 v Čáslavi
(stadion Vodranty). Kromě školních
závodů se Target Sprint (střelba
po předešlé fyzické zátěži) opět
představil i jako překážka v rámci závodu Gladiator Race v Praze
(19. – 20. října 2019), kterého se zúčastnilo více než 1200 závodníků.

Telefon: 266 722 111

Projekty Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. jsou realizovány za finanční podpory MŠMT ČR.

HVYőIR¸WTSVXSZR¸GLWZE^ł
ÚIWO³VITYFPMO]^W
:«QTĬINIÅWTëĴRÈVSO
2020!

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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Nejlepší stopařkou mezi
hovawarty je česká Drákulka
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ZAJÍMAVOSTI
BILANCE ROKU 2019

dvanáct týmů psovod-pes ze sedmi zemí.
Kromě českých zástupců se mistrovství
světa zúčastnili reprezentanti z Rakouska,
Finska, Německa, Maďarska, Slovenska
a nechyběli ani domácí Francouzi.
Česká republika vyslala do bojů o světové
vavříny Miroslava Pospíšila s Blockie Amijon star, kteří nebyli v celkové klasifikaci
hodnoceni, neboť (stejně jako dalších pět
týmů) zapsali na jedné ze dvou stop 0 bodů.
Svou premiérovou účast na mistrovství
světa si pak nadmíru užila dvojice Kateřina Houšková a Drákulka Katčina smečka.
V sobotu si na stopě vysloužily krásných
91 bodů. O den později pak předvedly
téměř dokonalý výkon, za který si od rozhodčích odnesly 98 bodů ze 100 možných.
Celkový součet 189 bodů nakonec české
dvojici vynesl titul mistryň světa!

Se závěrem roku je čas na bilan-

prezentantů na světových či evrop-

cování toho, co se v daném roce
povedlo, co méně nebo informace

ských šampionátech, ale dočtete se
v ní také to, jak naše svazy pracují

o tom, co nás čeká v roce následujícím. V prosinci tak opět vyšla Ro-

s dětmi a mládeží a co všechno nejen svým registrovaným členům, ale

čenka Sdružení sportovních svazů

také široké veřejnosti nabízí pro vyu-

České republiky 2019, která se za
právě končícím rokem ohlíží očima

žití a zpestření volného času. Již tradičně naší Ročenku provází bohatý

jednotlivých členských svazů Sdružení. Najdete v ní nejen přehled

a zajímavý fotografický materiál, ze

sportovních úspěchů našich re-

kterého si obrázek o naší různorodé
činnosti může udělat každý sám.

DIVÁCKY ZAJÍMAVÉ MČR VE VYPROŠŤOVÁNÍ
VIDĚLI NA HANÉ

O týden dříve si navíc osmiletá Drákulka se
svou trenérkou a majitelkou „vystopovala“
také český mistrovský titul na MČR ve Volenici. Světový titul se do České republiky
vrátil po dlouhé době, ale zcela zaslouženě.

MISTROVSTVÍ SVĚTA
Česká sportovní kynologie zaznamenala
další vynikající výsledek na mezinárodní
soutěžní scéně. Nedaleko francouzského
města Bucy-le-Long v oblasti Champagne se v průběhu prvního listopadového

víkendu (1. – 3. listopadu 2019) uskutečnilo Mistrovství světa ve stopách Mezinárodní federace hovawartů. A v této královské kynologické disciplíně se blýskly
zejména české barvy.
Na mistrovství světa v nejvyšší kategorii
IGP-FH se do Francie kvalifikovalo celkem

Šampionát ve Francii ovládla česká dvojice
jen těsně o pouhý jeden bod. Se součtem
188 bodů obsadil druhé místo německý
tým Sabine Kessler a Escada vom Hohenloher Land, bronz vybojovala domácí
dvojice Brigitte Pauget a Aleka vom dem
Füchsen se 178 body.

Mladí ploutvaři z KSP Olomouc vítězi
letošního Finále ligy mládeže
místo putuje do Prahy zásluhou závodníků
z klubu Modrá Hvězda Praha (2348 bodů),
bronz vybojovali ploutvaři Čochtanklubu
Žďár nad Sázavou (2312 bodů). Čtvrté místo
obsadili domácí závodníci z Aquaklubu Liberec (2202 bodů), pátá příčka patří závodníkům SP Laguna Nový Jičín (2084 bodů)
a šestou pozici obsadil klub KPM Pulec
Praha (1586 bodů).

Šest nejlepších družstev z České a Moravskoslezské ligy mládeže hostil o víkendu
16. – 17. listopadu 2019 Liberec. Konalo
se zde tradiční vyvrcholení těchto dvou
soutěží, tedy Finále ligy mládeže v ploutvovém plavání 2019. Finálového klání se
každý rok účastní tři nejlepší týmy z každé
ze dvou soutěží.

v kategorii C pak dva chlapci a dvě dívky
z každého klubu.
V letošním Finále zvítězili se součtem
2484 bodů ploutvaři KSP Olomouc. Druhé

Mezi jednotlivci se nejvíce dařilo Vasiliji
Plocovi (Modrá Hvězda Praha), který v kategorii E vybojoval 1197 bodů. Mezi dívkami byla nejlepší olomoucká závodnice
Klára Divišová, která získala 1272 bodů.
V kategorii D nejvíce bodů posbírali Tadeáš Andrés (KSP Olomouc; 1703 bodů)
a Nela Dušková (Modrá hvězda Praha;
2250 bodů). V kategorii C byl se součtem
2529 nejlepším závodníkem Tomáš Pilný
(Modrá Hvězda Praha), dívkám vévodila
olomoucká Jolana Hnáthová, která získala 2296 bodů.

Sobota 5. října 2019 patřila v Olomouci další z mistrovských soutěží dobrovolných hasičů. V prostorách před obchodním centrem
Galerie Šantovka se totiž uskutečnilo V. mistrovství České republiky
jednotek dobrovolných hasičů
obcí ve vyprošťování u dopravních nehod. V Olomouci soutěžilo
celkem 14 družstev, která nominovali ředitelé HZS jednotlivých krajů
na základě dosažených výsledků
v regionálních kolech. Na šampionátu bylo jedním z úkolů týmů vyprostit zraněnou ženu uvězněnou

Letošními finalisty byly týmy KPM Pulec Praha, Modrá Hvězda Praha, domácí
Aquaklub Liberec, SP Laguna Nový Jičín,
KSP Olomouc a Čochtanklub Žďár nad
Sázavou. Ve Finále ligy mládeže soupeří
závodníci v kategoriích E, D a C a v jednotlivých kategoriích smí za každý klub
nastoupit omezený počet závodníků –
v kategoriích E a D tři chlapci a tři dívky,

hem časového limitu 20 minut musely týmy zadané scénáře, které
simulují podmínky při dopravních
nehodách, vyřešit. Rozhodčí pak
hodnotili taktiku zásahu, techniku
i charakter první pomoci. Vítězem
MČR se stala jednotka SDH Březová nad Svitavou (Pardubický kraj)
se ziskem 377 bodů, druhé místo
vybojoval tým SDH Zbiroh (Plzeňský kraj) s 363 body a bronz putuje
do Ústeckého kraje zásluhou SDH
Rumburk (323 bodů).

STEEL LULEČ RIFLE

SBTS Svatoslav spolu se SVZ Vyškov uspořádali v neděli 24. listopadu 2019 na střelnici v Lulči závod
v akční střelbě na rychlost Steel Luleč Rifle. V rámci soutěže, do které
se přihlásilo 15 střelců, byly povoleny pouze pušky na pistolové náboje.
Soutěž se skládala ze čtyř střeleckých situací s různým rozložením
gongů (Roudabout, Showdown,
Pendulum, Five To Go). Každá se
střílela ve čtyřech opakováních

FINÁLE

v pomačkaném vraku auta zdeformovaném kolem traktoru. Bě-

a zahrnovala čtyři standardní gongy
a pátý „stop gong“ označený červenou barvou. Čas se měřil od signálu
timeru po zásah stop gongu a každý střelec mohl vystřelit libovolný
počet ran, přičemž doba opakování
byla maximálně 30 s. Nejrychlejší
součet časů 40,87 s vynesl první
místo Pavlu Rozehnalovi. S časem
41,14 s obsadil druhé místo Antonín
Kopečný, třetí místo za čas 45,68 s
získal Jiří Plzák.

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ
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Telefon: 266 722 111

Projekty Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. jsou realizovány za finanční podpory MŠMT ČR.

Tolik medailí vybojovali reprezentanti našich členských svazů na mistrovstvích světa a Evropy v roce 2019 (do 31. října 2019),
čímž opět potvrdili, že se ve svých sportovních odvětvích řadí mezi absolutní světovou špičku. Gratulujeme!

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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BYLI JSME PŘI TOM
Z toho bylo hned 15 zlatých, 21 stříbrných
a 15 bronzových medailí, které doplnili o 21
certifikátů Commended a 6 speciálních
ocenění. Petr Šámal, předseda Klubu
stavitelů plastikových modelů, který je
součástí Svazu modelářů České republiky,

jednoho z členských svazů Sdružení, byl
s českými výsledky na Scalemodelworld
2019 spokojený:
„Škola českého modelářství, dá-li se to tak
nazvat, stojí na precizním ztvárnění detailu
a tím související shodě se vzorem a perfektním čistém provedení finiše bez přehnaného stínování. To ji po právu posouvá na čelní
místo ve světě, což se potvrdilo i na letošním Scalemodelworldu. Budiž to příslibem
do roku dalšího. Plastikové modelářství je
obor, kde se může Česká republika pochlubit světovou úrovní.“
Dalším úspěchem české výpravy v Anglii
pak byla i skutečnost, že se Petr Šámal v letošním ročníku Scalemodelworld zapojil
také do hodnocení soutěžní části: „Letos
se mi podařilo být součástí jedné hodnotí-

cí komise soutěže a vyzkoušet tím anglická pravidla. Se španělským kolegou jsme
hodnotili dvě z celkem 98 vyhlašovaných
kategorií. Šlo o nepochybně zajímavou
zkušenost, kterou bych rád a v širším týmu
zopakoval,“ řekl ke své roli porotce a dodal,
že další čtyři jeho kolegové z české výpravy
se věnovali výběru vítězů speciálních cen
IPMS CZE.
Hodnocení modelů probíhá podle pravidel, která lze nazvat zkráceným bodováním
v kritériích „Kvalita stavby“ (max. 40 %), „Finiš“
(provedení barevné úpravy, max. 40 %) a „Realita nejblíže patina – plastičnost“ (max. 30 %).
Setkání Scalemodelworld nabízí mimo
jiné také možnost prezentace národní
složky IPMS CZE – v našem případě zastupované Klubem stavitelů plastikových modelů pod Svazem modelářů
České republiky (KSPlM SMČR). Ta se realizovala reprezentačním stánkem, stolem
IPMS CZE a také udělováním speciálních
cen v soutěžní části Scalemodelworld, kde
se uděluje šest ocenění pro techniku a letadla spojeneckých sil z období II. světové
války. Současně se čeští modeláři zapojili
soutěžních části Scalemodelworld. Zúčastnili se jí nejen nominovaní reprezentanti IPMS CZE SMČR na základě výsledků
soutěže juniorů a seniorů v roce 2019, ale
také další členové IPMS CZE, kteří své modely poslali (v zastoupení) či přijeli na soutěž mimo nominaci.

Reprezentační družstvo SVZ ČR
ovládlo mezinárodní střeleckou
soutěž Zlatý lev 2019
28. ročník proslulé mezinárodní střelecké
soutěže Zlatý lev (největší svého druhu
v naší republice) pořádaný k 101. výročí
vzniku samostatného Československa se
konal v Chebu ve dnech 18. - 19. října 2019
na střelnici Myslivna.

ÚSPĚCHY
V sedmi kategoriích soutěžilo celkem 88 tříčlenných družstev z různých států celého
světa (Česká republika, Slovensko, Německo, Francie, Itálie, Čína, Rusko, USA), která
se utkala v mířené střelbě na přesnost
z útočné pušky Sa-vz.58 na terč nekrytě ležící figura s kruhy na vzdálenost 100 m vkleče a z pistole CZ P-10F na mezinárodní pistolový terč ve vzdálenosti 25 m vstoje bez
opory. Splnění každé disciplíny vyžadovalo
v časovém limitu 10 minut absolvovat celým družstvem střelbu z přidělené zbraně
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78 ocenění pro české
plastikové modeláře
O víkendu 9. – 10. listopadu 2019 hostil
anglický Telford nedaleko Birminghamu
tradiční setkání stavitelů plastikových modelů – Scalemodelworld 2019. A na něm
nemohli chybět ani čeští zástupci, kteří každoročně z této akce vozí desítky ocenění.
A letošní rok nebyl výjimkou. Co do počtu
ocenění čeští plastikoví modeláři překonali i loňský ročník a domů si ze závěrečného
ceremoniálu přivezli celkem 78 ocenění!

WWW.SPORTY-CZ.CZ

v celkovém počtu 39 nábojů – každý člen
družstva 13 ran (s možností využití kontroly
zásahů dalekohledem).

také absolutním vítězem celé soutěže. Na
druhém místě skončilo družstvo Sportovní střelecký klub Klatovy s 544 body a na
třetím místě Střelecký klub AVZO Cheb se
ziskem 543 bodů.

Reprezentační družstvo Svazu vojáků v záloze ČR startovalo pod názvem „Váleční veteráni Liberec“ ve složení Karel Krátký, Oldřich Přecechtěl a Jiří Míchal v kategorii «A»
(armádní kategorie). Vlastní závod probíhal
za nepříliš dobrých povětrnostních podmínek, ale našemu družstvu se dařilo i tak velmi dobře. Družstvo Váleční veteráni Liberec
v kategorii A obsadilo s 548 body první místo, před družstvem francouzských střelců
Ler Batailon de Chasseurs s 532 body, na
třetím místě skončilo družstvo Krajského
vojenského velitelství Plzeň s 516 body.

Naše družstvo tak odvezlo do libereckých
kasáren dva nejcennější putovní poháry – pro absolutně nejlepší družstvo pohár
věnovaný premiérem ČR a pro nejlepší
armádní družstvo pohár věnovaný Ministrem obrany ČR. Také v soutěži jednotlivců
se naši střelci umístili na medailových pozicích - Putovní pohár pro nejlepšího armádního střelce věnovaný francouzskou
ambasádou v ČR získal Oldřich Přecechtěl,
Karel Krátký obsadil druhé místo.

Vynikající výsledek Válečných veteránů
Liberec byl také v celkovém absolutním
hodnocení (ze všech zúčastněných kategorií) nejlepší, a tak se toto družstvo stalo

Veteráni ze SVZ ČR si tedy ze slavnostního
vyhodnocení soutěže domů vezli tři putovní poháry a mnoho medailí. Srdečně gratulujeme a děkujeme za dobrou práci!

V termínu 30. listopadu – 1. prosince

4:13,32 s a ze svých individuálních

2019 hostil maďarský Kecskemét 6.
ročník Světového setkání mláde-

startů si přivezla tři zlaté. Antonín
Piňos zaplaval čas 4:11,56 s a vy-

že v ploutvovém plavání a rychlostním potápění. Do Maďarska

bojoval s ním bronz. Nejpočetnější
sbírku medailí si z Maďarska odvá-

se sjelo celkem 248 závodníků

ží Jakub Mizera (SP Laguna Nový
Jičín), který si v kategorii D doplaval

z 39 sportovních klubů z 12 zemí.
Mladí čeští ploutvaři v silné mezi-

pro zlato na trati 400 PP, stříbrný

národní konkurenci opět potvrdili,
že patří ke světové špičce. Z in-

byl v závodech 100 PP i 200 PP
a bronz má ze závodu 50 PP. Ke

dividuálních závodů si domů při-

čtyřem individuálním medailím přidal také bronz ze štafety. Bronzové

vezli 4 zlaté, 2 stříbrné a 5 bronzových medailí. Další dva bronzy

medaile vybojovali v Kecskemétu

vybojovali ve štafetách a navíc se
v Maďarsku dvakrát přepisovaly

také Tadeáš Andrés (KSP Olomouc, 200 PP), Veronika Lejsko-

české rekordní tabulky. O české

vá (Skorpen Přerov, 100 BF) a Klára
Mazalová (Subaquaclub Delfín Tá-

rekordy se postarali závodníci klubu Fastfins Přerov na trati 400 BF ve
věkové kategorii D. Adéla Zapletalová vylepšila český rekord na

bor, 400 PP). O dva bronzy rozšířily
českou sbírku i štafety SP Laguna
Nový Jičín (4 x 100 BF a 4 x 50 PP).

HALOVÝ POHÁR MLADÝCH HASIČŮ ZNÁ SVÉ
VÍTĚZE

V sobotu 23. listopadu 2019 přivítala atletická hala v ostravských Vítkovicích čtvrtý závod seriálu Českého halového poháru v běhu na
60 m přes překážky Ostravskobeskydské šedesátky 2019. Do
Ostravy se sjelo 748 mladých hasiček a hasičů, aby poměřili své
síly v posledním halovém závodě
letošního roku. V kategorii mladších dívek nejlepší čas zapsala Anna Karpielová (SDH Újezd).
Mezi mladšími chlapci se na nejvyšší stupínek probojoval Šimon
Guřan (SDH Bobrovníky). Soutěž starších dívek byla velice vyrovnaná. Nejrychlejší hasičkou této
kategorie byla Johanka Vaculíková (SDH Tuhaň). Poslední soutěžní

kategorií byli starší chlapci, z nichž
na prvenství ve dvou rozbězích dosáhl Filip Němec (SDH Kyjovice).
VI. ročník Českého halového poháru v běhu na 60 m přes překážky závod v Ostravě uzavřel a stanovil také konečné pořadí v tomto
seriálu. Nejlepší hasičkou halové
sezóny v kategorii mladších dívek se stala Anna Karpielová (SDH
Újezd, 170 b.), mezi staršími dívkami zvítězila Tereza Chovancová (SDH Raškovice, 175 b.). V kategorii mladších chlapců si v součtu
čtyř závodů nejlépe vedl Jan Pistorius (SDH Štěpánkovice, 172 b.)
a u starších chlapců se nejlepším hasičem v hale stal Lukáš
Flégr (SDH Skuteč, 175 b.).

POSLEDNÍ ZASEDÁNÍ RADY SDRUŽENÍ V ROCE
2019

Ve středu 13. listopadu 2019 se
v zasedací místnosti Sdružení uskutečnilo letošní poslední zasedání
členů Rady Sdružení. Na programu jednání bylo schvalování rozpočtu pro rok 2020 a současně
také plán práce v následujícím
roce. Obojí členové Rady jednomyslně odsouhlasili stejně jako plán
Kontrolní komise Sdružení. Jednání se zúčastnil Mgr. Ivo Lukš,
místopředseda Národní sportovní
agentury, který představil Národní
sportovní agenturu zástupcům na-

šich členských svazů a seznámil je
s plány a vizemi fungování této organizace. Agentura bude vyhlašovat
jednotlivé dotační výzvy již pro rok
2021, proto je důležité, aby zástupci
svazů znali její fungování a pravidla
přidělování dotací, která se jich budou týkat. Na zasedání prezentovali
svou činnost také zástupci České
asociace parkouru, která by se ráda
stala přidruženým členem Sdružení.
O jejím přijetí se bude hlasovat na
příštím zasedání Rady Sdružení, které se uskuteční v dubnu roku 2020.

Podrobné zpravodajství zƭjednotlivých akcí naleznete
na www.sporty-cz.cz.
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