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AKTUALITY

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

RADA SDRUŽENÍ SCHVÁLILA PŘIJETÍ NOVÝCH 
SVAZŮ – SPOLKŮ DO SDRUŽENÍ

SDRUŽENÍ OSLAVÍ 30. VÝROČÍ SVÉHO 
NOVODOBÉHO PŮSOBENÍ V ROCE 2021

ŠKOLNÍ KROUŽEK TARGET SPRINTU

Rada Sdružení sportovních svazů Čes-

ké republiky na svém druhém zasedání 

v letošním roce odhlasovala přijetí dvou 

sportovních svazů – spolků do našeho 

Sdružení. Jedním z nově přijatých přidru-

žených členů je Česká federace Okinawa 

karate a kobudo.

Česká federace Okinawa karate a ko-

budo (ČFOKK) je ofi ciální zástupce a re-

prezentant mezinárodní organizace 

WORLD OSHU-KAI DENTO OKINAWA 

SHORIN-RYU KARATE KOBUDO FEDERA-

TI ON v České republice od roku 2006. Cí-

lem obou těchto organizací je vyučovat 

a šířit původní techniky a způsoby tréninku 

tradičních okinawských bojových umění 

Okinawa Shorin-ryu Karate a Okinawa Ko-

budo, okinawskou kulturu, morální vlast-

nosti, fyzické a duševní zdraví. 

Prezidentem a zakladatelem ČFOKK, hlav-

ním instruktorem a garantem stylů WOF 

Okinawa Shorin-ryu Karate a Okinawa Ko-

budo v České republice je renshi Jan Ko-

pecký (6.dan Okinawa Shorin-ryu Karate, 

5.dan Okinawa Kobudo), který je přímým 

žákem okinawského velmistra hanshi Ke-

nyu Chinena (9.dan Okinawa Shorin-ryu Ka-

rate, 9.dan Okinawa Kobudo). Sensei Chinen 

je žákem a pokračovatelem nejvýznamněj-

ších okinawských velmistrů – Shoshin Chi-

bana, Shuguro Nakazato, Katsuya Miyahira 

a Shinpo Matayoshi. V roce 1976 založil výše 

uvedenou mezinárodní organizaci World 

Oshu-kai Dento Okinawa Shorin-ryu Karate 

Kobudo Federation (WOF). 

Okinawské karate a kobudo není jedno-

stranná sportovní (tělocvičná) aktivita za-

měřená pouze na sportovní výkon, ale jde 

především o „bojové umění“, což před-

stavuje komplexnost dovedností, tradice 

a fi lozofi e. Je to ucelený systém bojových 

technik, který vyžaduje dlouhodobý a ná-

ročný trénink a to nejen fyzický, ale i men-

tální. Tento druh pohybové aktivity obnáší 

také v Evropě nepopulární přístup jako na-

příklad trpělivost, pokoru, respekt aj. 

Nedílnou součástí dlouhodobého nároč-

ného fyzického a mentálního tréninku na-

šich cvičenců je pravidelná výuka přímo 

na Okinawě, ostrově vzniku karate, kde 

poznají také kulturu a mentalitu tohoto bo-

jového umění.

V praktickém pojetí se vyznačuje rychlostí, 

přesností, úhyby těla, současně obranou 

a protiútokem, využití energie těla. 

Jedná se o dva původní styly bojových 

umění, beze zbraně a se zbraněmi vznik-

lými z pracovních nástrojů, které vznikly 

a rozvíjely se na Okinawě, největším ost-

rově souostroví Ryu Kyu. A jsou výsledkem 

starodávné kultury. Tato bojová umění 

sloužila k obraně obyvatel proti teroru při 

okupaci Okinawy a jejich principy jsou naší 

organizací dodržovány dodnes.

ČFOKK od roku 2012 každoročně pořádá 

mezinárodní gasshuku (seminář) pod ve-

dením okinawského velmistra Kenyu Chi-

nena. Je to nejvýznamnější událost v roce, 

které se pravidelně účastní karatisté a „ko-

buďáci“ z České republiky, Slovenska, Pol-

ska, Německa, Francie, Rakouska, Maďar-

ska, Irska, Velké Británie i Japonska.

Každoročně ČFOKK organizuje národní 

turnaje Karate a Kobudo - „Shingitai Open“ 

a „Karate Kodomo no taikai“ (turnaj dětí). 

Těchto turnajů se účastní i závodníci z Pol-

ska a Slovenska.

Každý druhý rok je v některé z členských 

zemí WOF pořádán světový šampionát 

Okinawa Karate a Kobudo. Na těchto svě-

tových šampionátech získali reprezentanti 

ČFOKK desítky medailí hned v několika 

disciplínách. Například v roce 2013 na Oki-

nawě to bylo 9 medailí, v Polsku v roce 

2015 14 medailí, v Tokyu v roce 2017 vybo-

jovali 23 medailí a v loňském roce ve Fran-

cii získali 11 medailí.

Téměř měsíčně mají instruktoři a členové 

České federace Okinawa Karate a Kobudo 

ze všech dojo (klubů) možnost zdokonalo-

vat své znalosti a dovednosti pod vede-

ním hlavního instruktora ČFOKK. Dále pak 

mohou navštěvovat akce pořádané jinými 

členskými zeměmi WOF.

Doplňkovou aktivitou jsou kurzy sebe-

obrany. V této oblasti hlavní instruktor 

ČFOKK využívá i své znalosti a zkušenosti 

instruktora ozbrojených a bezpečnostních 

složek ČR. Kromě dospělých si tyto kurzy 

oblíbili i děti, senioři či handicapovaní lidé. 

Systém výuky, tréninku, zkoušek a dalších 

aktivit v naší mezinárodní federaci a tím 

pádem i České federaci Okinawa Karate 

a Kobudo je založen na hierarchii od in-

struktora ke studentům a dodržování etiky, 

respektu a tradice okinawských bojových 

uměních. Na dodržování původních tech-

nik okinawského karate i kobudo, jak je 

uvedeno v názvu WOF, je kladen důraz ve 

stejné míře jako v samotné mezinárodní or-

ganizaci. Na své si mohou přijít cvičenci vy-

hledávající tradiční bojové kontaktní a ne-

sportovní karate a také zájemci o tradiční 

bojový systém se zbraněmi. 

Více informací naleznete na webu 

www.shuri-te.cz a na sociálních sítích 

facebook (Česká federace Okinawa Karate 

a Kobudo), YouTube (Česká federace Oki-

nawa Karate a Kobudo) a na instagramu 

(Okinawa karate a kobudo cr)

Jan Kopecký, prezident ČFOKK

Ve středu 23. září 2020 se v zasedací 

místnosti v sídle Sdružení sportov-

ních svazů České republiky v Pra-

ze 7 uskutečnilo druhé zasedání 

Rady Sdružení v roce 2020. Během 

zasedání představily svou činnost 

dva sportovní subjekty, které Radě 

Sdružení předložily žádost o přijetí 

do Sdružení. Rada Sdružení jedno-

hlasně žádosti schválila, a tak se na 

základě přidruženého členství staly 

novými členskými svazy – spolky 

Sdružení Česká federace Okinawa 

karate a kobudo a Asociace Čes-

ký Gymnathlon. Oba nové svazy 

se představují na stránkách toho-

to Zpravodaje. Listopadové jednání 

Rady Sdružení muselo být zrušeno 

(viz níže), a tak nejdůležitější body 

programu schvalovali členové Rady 

Sdružení per rollam. Mezi těmito 

body byla i žádost Aeroklubu České 

republiky o revokaci části usnesení 

č. 137 z roku 2017, v němž bylo na žá-

dost tehdejšího vedení AeČR schvá-

leno vystoupení AeČR ze Sdružení. 

Nové vedení AeČR, zvolené v říjnu 

2020, zažádalo o zrušení tohoto roz-

hodnutí a Rada Sdružení této žádosti 

vyhověla. V listopadu 2020 se tak po 

třech letech AeČR stal opět plnohod-

notným členem našeho Sdružení, 

které tak v současné době sdružuje 

již 20 spolků (16 plně rovnoprávných 

a 4 se statusem přidruženého člena).

Nepříznivá epidemiologická situ-

ace a vládní opatření znemožnily 

uskutečnit slavnostní zasedání Rady 

Sdružení sportovních svazů České 

republiky, které se mělo konat ve 

středu 18. listopadu 2020 a během 

kterého měl předseda Sdružení Zde-

něk Ertl ocenit vybraných 34 osob-

ností z řad funkcionářů a sportovců 

svazů i Sdružení samotného, a to 

u příležitosti oslav 30 let novodo-

bého působení Sdružení na české 

sportovní scéně, které se v roce 

2020 završilo. Setkání funkcionářů, 

bývalých i současných, a sportovců 

se uskuteční v náhradním termínu 

v roce 2021 (jakmile to epidemiolo-

gická situace dovolí), o kterém bude-

me informovat na našich webových 

stránkách www.sporty-cz.cz. Me-

dailonky vybraných osobností jsou 

přílohou tohoto čísla Zpravodaje. 

Naleznete je také v letošní Ročen-

ce Sdružení, kterou jsme vydali na 

počátku prosince. V Ročence se ne-

jen Sdružení, ale také členské svazy 

ohlíží za svou více než 30letou his-

torií. Najdete v ní zajímavosti z histo-

rie svazů a také zajímavé fotografi e, 

které tradičně texty v Ročence do-

provází, letos však zaměřené přede-

vším na historii. 

Czech Target Sprint Open, seriál 

školních závodů ve střelecko-běžec-

ké disciplíně Target Sprint pro dívky 

a chlapce 7. a 8. tříd základních škol, 

přerušila v jarních měsících 2020 na-

stupující pandemie nemoci covid-19, 

která neumožnila ani zahájení nové-

ho ročníku 2020/2021 v září 2020 po 

návratu dětí do škol. Ve spolupráci 

s naší partnerskou školou ZŠ Webe-

rova v Praze 5 jsme proto ve druhé 

půlce září odstartovali školní kroužek 

Target Sprintu. První setkání dětí při-

hlášených do nového kroužku bylo 

zaměřeno na střeleckou část Target 

Sprintu. Děti se seznámily s lasero-

vou puškou a následoval trénink sa-

motné střelby na terč ve vzdálenosti 

10 m. Poté si děti vyzkoušely i střelbu 

po lehké zátěži, (po přeskocích lavi-

ček, angličácích a výskocích s dřepy), 

která dělá Target Sprint tak zajíma-

vým. Během druhého setkání zpestřil 

střelbu dětem místo klasického běhu 

fl ag football. Další rozvoj dětí nejen 

ve střeleckých dovednostech bohu-

žel znemožnilo uzavření škol v říjnu 

2020. I přes návrat dětí do školních 

lavic v posledních dnech a týdnech 

není prozatím možné v kroužku Tar-

get Sprintu pokračovat. Nejen my 

a učitelé, ale i děti samotné, doufáme, 

že se bude moci kroužek co nejdříve 

opět rozběhnout, a to nejen na ZŠ 

Weberova, ale i na 2. ZŠ Preislerova 

v Berouně, kde také kroužek Target 

Sprintu pro děti organizují.

Okinawské karate a kobudo 
není jednostranná sportovní 
(tělocvičná) aktivita zaměřená 
pouze na sportovní výkon, ale 
jde především o „bojové umění“, 
což představuje komplexnost 
dovedností, tradice a fi lozofi e.

Okinawské karate a kobudo – ucelený 
systém bojových technik vyžadující 
dlouhodobý a náročný trénink

PŘEDSTAVUJEME
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ZAJÍMAVOSTIUnikátní projekt všestranné sportovní 
přípravy dětí , to je Gymnathlon
Dalším novým přidruženým sportovním 

svazem – spolkem Sdružení sportovních 

svazů České republiky se v září 2020 stala 

Asociace Český Gymnathlon, jejíž činnost 

si můžete přiblížit na následujících řád-

cích.

Gymnathlon je unikátní projekt všestran-

né sportovní přípravy dětí působící v ČR 

od roku 2016. Za dobu své existence si vy-

budoval mezi rodiči velmi dobré renomé, 

o čemž každoročně svědčí progresivní ná-

růst jeho členské základny. 

Děti jsou však tím hlavním motivem, kvůli 

němuž celý koncept vznikl. Stěžejní myš-

lenku projektu výstižně shrnují slova zaklá-

dajících členů spolku Jana Březiny a Mar-

tina Jahody:

„Naším velkým přáním je, aby si děti sport 

a pohyb zamilovaly. K tomu jim chceme 

pomoci tím, že jim ho představíme jako 

zábavu a hravou aktivitu, nikoliv jako ná-

ročný dril. Chceme, aby každý Gymnathlon 

trénink byl silným emočním prožitkem, kdy 

děti zapomenou na okolní svět. Chceme, 

aby odcházely a znovu přicházely nadšené 

a radostné. Chceme, aby Gymnathlon byl 

jedním z prvních krůčků na cestě k celoži-

votní lásce ke sportu.“

Úspěšný koncept se opírá o několik zá-

kladních principů, na nichž Gymnathlon 

staví – všestrannost, maximální hra-

vost a prožitek, metodika od odborníků 

z FTVS Univerzity Karlovy a kvalitní trené-

ři, kteří procházejí propracovaným systé-

mem školení. 

Předním cílem Gymnathlonu je vybudovat 

u dětí pozitivní vztah k pohybu. Nesnaží 

se vychovávat vrcholové sportovce, ani ori-

entovat se na dosahování výsledků, ale dát 

jim na začátku jejich sportovní cesty široký 

a pestrý základ, z něhož budou těžit v dal-

ších letech po výběru konkrétního sportu. 

Přestože jsou v rámci metodiky Gymnath-

lonu defi novány konkrétní dovednosti, jež 

by si děti měly v průběhu kurzu osvojit, na 

prvním místě je vždy jejich prožitek, radost 

a nadšení. 

Původně byl program určený dětem od 4 

do 8 let, oddělený pro předškoláky a ško-

láky, ale se vzrůstajícím zájmem a snahou 

uspokojit větší okruh dětí se věkové rozme-

zí rozšířilo a dnes se Gymnathlon člení do 3 

na sebe navazujících úrovní, čímž ještě 

více podporuje komplexní sportovní roz-

voj dítěte. Základní specifi ka jednotlivých 

programů jsou následující:

GYMNATHLON BABY (2,5 – 4 ROKY)

• první seznámení se s pohybem

• 10 základních dovedností

• budování samostatnosti

GYMNATHLON JUNIOR (4 – 6 LET)

• rozvoj všestrannosti

• atletická a gymnastická cvičení, 

pohybové hry

• budování sportovní motivace

GYMNATHLON SPORTMIX (6 – 9 LET)

• výuka základů 6 sportů

• analýza sportovních předpokladů 

SportAnalytikTM

• rozvoj sportovního ducha a spolupráce

V roce 2018 přidal Gymnathlon do svého 

repertoáru také pořádání letních příměst-

ských Gymnathlon Kempů, které jsou 

založeny na stejné fi lozofi i přenesené do 

5 dnů intenzivního letního sportovního 

prožitku.

S rostoucím počtem registrovaných dětí se 

zvětšuje i lokální působnost Gymnathlonu. 

Od prvotně téměř ryze pražského projektu 

se Gymnathlon rozšířil i do dalších větších 

měst a dnes mají rodiče možnost vybrat 

si z téměř 200 kurzů po celé ČR. Program 

absolvovalo od doby jeho vzniku více než 

5000 dětí.

S dynamickým vývojem členské základ-

ny souvisí i regionální rozvoj pobočných 

spolků a jejich zastřešení. Došlo k založení 

pobočných spolků působících v regionech 

(Český Gymnathlon Brno, Český Gym-

nathlon Plzeň, Český Gymnathlon Ostrava 

a Gymnathlon Praha) společně se sdružu-

jících v Asociaci Český Gymnathlon z.s. Ta 

je dnes za účelem efektivního a fl exibilního 

fungování zastřešena Sdružením sportov-

ních svazů České republiky.

Další informace naleznete:

• www.gymnathlon.cz

• www.facebook.com/gymnathlon

• https://www.youtube.com/channel/

UC8-l8pBBXPnfxJISXeOK4zA/featured

Michal Kadlec, marketing a komunikace, 

Gymnathlon

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

CHLADNÝ A DEŠTIVÝ AKADEMICKÝ 
ŠAMPIONÁT BIATLONISTŮ

AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ STIHLI 
ABSOLVOVAT I PLOUTVOVÍ PLAVCI

Akademické mistrovství ČR v let-

ním biatlonu doprovázelo o víken-

du 26.– 27. září 2020 v Letohradu 

nevlídné počasí. I přes to, že celý 

víkend padal z oblohy déšť, který 

navíc doprovázely nízké teploty, 

přilákal univerzitní šampionát 47 vy-

sokoškoláků-biatlonistů (32 žen 

a 15 mužů). AM ČR v letním biat-

lonu bylo součástí celorepubli-

kového šampionátu pořádaného 

Českým svazem biatlonu. Pořada-

telem univerzitních závodů byla 

spolu s ČSB a KB Letohrad také 

Fakulta sportovních studií Ma-

sarykovy univerzity pod vedením 

Jana Ondráčka, předsedy České 

asociace akademických technic-

kých sportů. Na programu akade-

mického mistrovství byly vytrva-

lostní závody a sprinty. Sobotní 

vytrvalostní závod žen ovládla Dita 

Hořínková (VUT) a stala se tak aka-

demickou mistryní pro rok 2020. 

Pro stříbrnou medaili si doběhla 

Kristýna Otcovská (ČVUT) a bronz 

si odvezla Emma Fialová (MENDE-

LU). David Tolar (ČVUT), účastník 

a stříbrný medailista ze Zimní svě-

tové univerziády 2019, vybojoval 

zlato mezi muži. Na stupních vítězů 

jej doplnil stříbrný Václav Škrabal 

(ČVUT) a bronzový Hynek Hrou-

da (UK). David Tolar se z vítězství 

radoval také v nedělním sprintu 

a stal se tak dvojnásobným akade-

mickým šampionem v letním biat-

lonu pro rok 2020. Sobotní stříbrný 

výkon zopakoval Václav Škrabal. 

Na třetím místě doběhl další stu-

dent ČVUT Matěj Vavřina. Mezi 

ženami doběhla ve sprintu první 

Kristýna Otcovská, která tak ke 

stříbru z vytrvalostního závodu při-

dala i zlato. Druhé místo ve sprintu 

vybojovala Anna Volfová (VŠCHT 

Praha), bronzovou medailistkou ze 

sprintu je Eliška Svobodová.

Dalším akademickým šampioná-

tem, který se stihl uskutečnit ještě 

před opětovným zavedením přís-

ných protiepidemických opatření, 

která znemožnila nejen konání 

sportovních akcí, bylo Akademic-

ké mistrovství ČR v ploutvovém 

plavání. To se uskutečnilo ve čtvr-

tek 3. září 2020 v Olomouci a bylo 

pořádáno současně s univerzitním 

šampionátem v plavání. AM ČR 

v ploutvovém plavání je tradičně 

součástí programu Českých aka-

demických her (ČAH), které orga-

nizuje Česká asociace univerzitního 

sportu (ČAUS). Letos se však ČAH 

jako celek neuskutečnily, šampi-

onáty v jednotlivých sportovních 

disciplínách, alespoň v některých, 

ano. AM ČR ploutvařů uspořáda-

li zástupci Fakulty tělesné kultury 

UP Olomouc spolu s Českou aso-

ciací akademických technických 

sportů a ČAUS. Nad společným 

univerzitním šampionátem plout-

vařů a plavců převzal záštitu děkan 

Fakulty tělesné kultury Mgr. Michal 

Šafář, Ph.D. V bazénu Aplikačního 

centra Olomouc se představilo na 

sedm desítek ploutvových plav-

ců z 16 přihlášených klubů. Nej-

úspěšnější, a také nejpočetnější, 

„výpravou“ byli studenti hostitelské 

Univerzity Palackého. Přihlášeno 

bylo celkem 15 závodníků z UP 

Olomouc a téměř všichni se rado-

vali z cenného kovu, ať už se jed-

nalo o individuální závody, nebo 

závody ve štafetách. Nejúspěšnější 

závodnicí akademického šampi-

onátu se stala domácí závodnice 

Zuzana Hrašková, která vybojovala 

hned tři zlaté medaile na individu-

álních tratích (50 BF, 100 BF, 200 

BF) a pro čtvrté zlato si doplavala 

spolu s Klárou Křepelkovou, Jaku-

bem Kovaříkem a Jiřím Maňáskem 

ve štafetě 4 × 50 VZ.

Naším velkým přáním je, aby si 
děti sport a pohyb zamilovaly. 
K tomu jim chceme pomoci 
tím, že jim ho představíme jako 
zábavu a hravou aktivitu, nikoliv 
jako náročný dril.

PŘEDSTAVUJEME

Tolik medailí získali sportovci na-

šich členských svazů – spolků na 

mezinárodních akcích (mistrovství 

světa, mistrovství Evropy, světo-

vé poháry, evropské poháry aj.) 

mezi lety 2003 až 2019. Z toho 

je 1124 zlatých, 1063 stříbrných 

a 977 bronzových. To jasně doka-

zuje, že v technických disciplínách, 

které se v rámci našich svazů pro-

vozují, patří čeští sportovci k ab-

solutní světové špičce!

3164

https://www.youtube.com/channel/UC8-l8pBBXPnfxJISXeOK4zA/featured
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V úterý 29. září 2020 hostila sportovní 

střelnice v Semilech již 13. ročník oblíbe-

né střelecké soutěže Memoriál ppor. Pet-

ra Šimonky. „Smolná 13“ provázela letošní 

tradiční soutěž už od počátku. Nejprve se 

musela soutěž přesunout z původně plá-

novaného jarního termínu, poté hrozilo, 

že se kvůli zhoršující se situaci s nemo-

cí covid-19 nebude moci uskutečnit ani 

v podzimním termínu. Soutěž se nakonec 

podařilo po určitých změnách a s přijatý-

mi opatřeními v náhradním termínu usku-

tečnit, ale její účastníci se museli vypořá-

dat s nepříznivým počasím, které soutěž 

provázelo.

Memoriál ppor. Petra Šimonky pořádá 

každoročně Svaz vojáků v záloze České 

republiky a Liberecká krajská organiza-

ce Sdružení válečných veteránů ČR za 

podpory Libereckého kraje, města Liberec 

a hostitelského města Semily. Záštitu nad 

memoriálem opět převzal hejtman Libe-

reckého kraje Martin Půta.

Soutěž slouží jako připomínka účasti čes-

kých vojáků v zahraničních misích a je 

organizována také na počest vojáků naší 

armády, kteří při plnění úkolů v zahranič-

ních misích přišli o život. Účastníci memo-

riálu uctili památku padlých tradiční minu-

tou ticha.

Tento memoriál je střeleckou soutěží tří-

členných družstev a jednotlivců z pistole 

ráže 9 mm a samopalu SA-vz.58. Soutěží 

se dle pravidel sportovní střelecké čin-

nosti Svazu vojáků v záloze ČR. Z pistole 

se střílelo vstoje bez opory na dva terče ve 

vzdálenosti 25 m, ze samopalu pak také 

vstoje bez opory a na redukovaný terč ve 

vzdálenosti 50 m ve stanovených časo-

vých limitech. Vůbec poprvé v historii této 

soutěže museli soutěžící použít vlastní 

zbraně. Doposud se střílelo ze zbraní ar-

mádních.

Na 60 soutěžících střelců přivítal za neutu-

chajícího deště nejen ředitel soutěže Karel 

Krátký, ale také starostka hostitelského 

města Semily Lena Mlejnková. Váleční 

veteráni, vojáci v záloze, členové střelec-

kých klubů, klubů vojáků v záloze a další 

sportovní střelci přijeli do Semil ze všech 

koutů republiky, nejen z Libereckého kra-

je, ale také z Tachova, Králova Dvora, Prahy, 

Rokytnice nad Jizerou a představilo se zde 

také družstvo německých střelců z neda-

leké Žitavy.

V silné konkurenci vynikajících sportovních 

střelců se na první místo prosadilo družstvo 

KVZ Dvůr Králové – 1 ve složení Pavel Čer-

nohorský, Karel Šmíd a Stanislav Voříšek, 

které za zisk 833 bodů obdrželo kromě ji-

ných hodnotných cen také putovní pohár 

Válečných veteránů Liberec. Druhou příč-

ku obsadilo družstvo KVZ Liberec – 1 se 

ztrátou 30 bodů na vítězný tým, třetí příčka 

patří družstvu KVZ Hodkovice nad Mohel-

kou, kterou získalo za 785 bodů.

V soutěži jednotlivců si vedl nejlépe Sta-

nislav Voříšek z vítězného družstva z Krá-

lova Dvora, který získal 283 bodů a odnesl 

si ze soutěže také její hlavní cenu. Tou byl 

samopal vz.61 Škorpion, který do soutěže 

věnoval její hlavní partner ARMY-ARMS Li-

berec.

Po slavnostním zakončení soutěže a pře-

dání cen vítězům, přímo na deštěm rozmá-

čené střelnici v Semilech, si nejen účastníci, 

ale i pořadatelé celé akce oddychli, že se 

i přes nepřízeň počasí a dalších okolností 

podařilo 13. ročník memoriálu uskutečnit 

a jeho dosavadní historie tak nebyla ani ve 

složitém roce 2020 přerušena.

Podrobné zpravodajství z jednotlivých akcí naleznete 

na www.sporty-cz.cz. 

ZAJÍMAVOSTI

5. KOLO MORAVSKOSLEZSKÉ LIGY MLÁDEŽE

12 ZLATÝCH MEDAILÍ PLOUTVAŘŮ 
Z OTEVŘENÉHO MISTROVSTVÍ ITÁLIE

Juniorští ploutvoví plavci absolvo-

vali v termínu 10.– 13. září 2020 pro 

některé první a zároveň i poslední 

mezinárodní závody této sezóny, po-

znamenané celosvětovou pandemií. 

Závodit vyrazili do italského Ligna-

na, kde se konalo Mistrovství Itálie. 

Mistrovství bylo otevřené i pro zá-

vodníky ze zemí mimo Apeninský 

poloostrov. Vedení české juniorské 

reprezentace se proto rozhodlo na 

závody přihlásit. Jen pár dní před 

touto akcí bylo ofi ciálně oznáme-

no zrušení juniorského evropského 

šampionátu (přesunutého z přelomu 

července a srpna), kam čeští junioři 

ladili i v omezených podmínkách 

formu. Italské mistrovství hostilo Lig-

nano, ležící na východním pobřeží 

Itálie, a právě zde se mělo evropské 

mistrovství v říjnu uskutečnit. I tyto 

závody doprovázela bezpečnostní 

hygienická opatření, ale i přes tato 

omezení bylo na všech vidět ob-

rovské nadšení z možnosti si znovu 

naplno zazávodit. České barvy hájila 

kompletní juniorská reprezentace, 

jmenovitě Matyáš Kubíček, Matěj 

Novotný, Daniel Cimburek a Tomáš 

Pilný mezi juniory a za juniorky v Lig-

nanu bojovaly Kateřina Padalíková, 

Klára Mazalová a Adéla Zapleta-

lová. Všem českým závodníkům se 

v Itálii velmi dařilo a kromě medailí 

zazářili i díky dvěma českým rekor-

dům. Štafeta chlapců na 4 × 200 PP 

pokořila jak český juniorský rekord, 

tak i ten seniorský, časem 5:53,99 s! 

Další rekordní závod pro české bar-

vy předvedla na trati 800 PP Klára 

Mazalová, která dohmátla v čase 

7:31,03 s. Dalším obrovským českým 

úspěchem bylo, že na všech tratích, 

na kterých se čeští junioři představi-

li, vybojovali zlaté medaile. Chlapci 

domů přivezli celkem 9 zlatých! 

Další 3 zlaté přidala děvčata a cel-

kem tak čeští reprezentanti vybo-

jovali 12 zlatých medailí! Jedná se 

o obrovský úspěch nejen samot-

ných závodníků, ale i trenéra junior-

ské reprezentace Vladimíra Beneše.

V sobotu 3. října 2020 se v Přerově 

konalo 5. a závěrečné kolo Morav-

skoslezské ligy mládeže v ploutvo-

vém plavání. Do Přerova původně 

naplánované 4. kolo, ve kterém se 

měli závodníci utkat v disciplínách 

distančního plavání s ploutvemi 

(DPP), bylo zrušeno a v 5. kole se 

tak mladí ploutvaři opět představili 

v bazénových disciplínách ploutvo-

vého plavání. Přerov přivítal celkem 

136 soutěžících z 6 klubů ploutvo-

vého plavání. Nejmladší závodníci 

v kategorii E (11 let a méně) se utka-

li na tratích 50 PP, 100 PP, 200 BF 

a 4 × 50 PP, v kategorii D (12– 13 let) 

se závodilo na tratích 800 PP, 100 BF 

a 4 × 50 PP, pro kategorii C (14– 15 let) 

byly nachystány závody na 800 PP, 

50 RP, 50 BF a také štafeta 4 × 50 PP. 

Stejně jako o týden dříve ve 3. kole 

ve Žďáru nad Sázavou byl mezi nej-

mladšími závodníky nejlepší Jakub 

Svoboda (Čochtanklub Žďár nad Sá-

zavou) se třemi zlatými medailemi.. 

Mezi dívkami se ze tří medailí rado-

vala Sandra Hrabovská (SP Laguna 

Nový Jičín). Tři medaile v závodech 

kategorie D vybojoval Jan Šindler 

(Skorpen Přerov). Mezi nejlepší dívky 

patřily v Přerově olomoucké závodni-

ce Eliška Horáková a Klára Divišová. 

V kategorii C dvakrát s přehledem 

zvítězil Tadeáš Andrés z klubu KSP 

Olomouc. Kompletní sadu medailí, 

tedy zlato, stříbro i bronz, v Přerově 

vybojovaly hned dvě závodnice – Lu-

cie Hrubá (Skorpen Přerov) a Sabina 

Dastychová (KSP Olomouc). Štafetu 

na 4 × 50 PP mix ovládli v kategorii E 

závodníci ze Žďáru nad Sázavou, 

v kategorii D zvítězila štafeta SP La-

guna Nový Jičín a v kategorii C se 

radovala štafeta KSP Olomouc. Finá-

le ligy mládeže 2020 se mělo konat 

v termínu 14.– 15. listopadu a měl jej 

hostit Nový Jičín. Závody se bohužel 

uskutečnit nemohly. O fi nálové klání 

tak letos přišly kluby SP Laguna Nový 

Jičín, Čochtanklub Žďár nad Sázavou 

a KSP Olomouc.

Memoriál ppor. Petra Šimonky 
má za sebou již 13. ročník

MEMORIÁL
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