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FINÁLE ČESKÉHO POHÁRU A ATRAKTIVNÍ VĚŽAŘSKÉ MISTROVSTVÍ
Na neděli 30. srpna připravili hasiči z Okresního sdružení hasičů
Ostrava na atletickém stadionu
Ostrava-Jih Otevřené Mistrovství
České republiky ve výstupu na
cvičnou věž. Vzhledem k tomu,
že se z důvodu řady omezení vydaných Vládou ČR, na jaře nerealizovala kvalifikační kola, závodu
se mohl zúčastnit kterýkoli registrovaný sportovec. Na startu tak
vedle sebe stáli závodníci, které
od sebe dělilo i několik gaenerací a potkali se tu „věžaři“ zkušení
vedle těch začínajících.

šími dorostenci. Ondřej Adámek
(SDH Michálkovice) s časem 8,05 s
ovládl kategorii středních dorostenců, Karolína Lefnerová (SDH
Nová ves) s časem 8,18 s zvítězila
ve stejné věkové kategorii mezi
dorostenkami. Karolína tak navíc obhájila prvenství z loňského
mistrovství ČR v požárním sportu
dorostu. Mezi mladšími dorostenci byl nejlepší Vít Vymazal (SDH
Morkovice) s časem 7,20 s, Vendula Jílková (SDH Bludov) si doběhla
pro první místo mezi mladšími dorostenkami s časem 8,51 s.
Netradiční bylo, že otevřeného
mistrovství se mohli zúčastnit také
slovenští závodníci, přičemž Marián Rerko z HaZZ Poprad si vybojoval druhé místo v kategorii mužů
časem 14,53 s.

MISTROVSTVÍ
Výstup na cvičnou věž je vedle
běhu na 100 metrů s překážkami
druhou individuální disciplínou
požárního sportu. Je to divácky
velice atraktivní disciplína spojující v sobě výbušnou sílu rukou
s koordinací nohou. Závodníci
zde vyšplhají až do výšky 11 metrů. Tradičně bývala věž doménou mužů – profesionálních hasičů. Ani muži – dobrovolní hasiči
nejsou v této kategorii úplnými
nováčky. V posledních letech se
velmi slibně rozvíjí věž také mezi
ženami, dorostenkami a dorostenci.

v těchto kategoriích je absence
tréninkových věží pro dobrovolné hasiče, což se v období jarních
omezení (a nemožnosti trénovat
v prostorách hasičských záchranných sborů) výrazně projevilo.
A právě absence tréninkových věží
bude jedním z problémů, který

bude Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska muset řešit.
Na ostravském mistrovství kategorii
mužů vyhrál Jan Vyvial (SDH Kozlovice; na hlavním snímku) s časem
14,02 s, který ke svému výkonu uvedl: „Čekal jsem trochu lepší čas, ale

Muži absolvují výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového
žebříku vážícího 8,5 kg. Soutěžící
může startovat z nízkého nebo
vysokého startu. Po odstartování
vyběhne k věži s žebříkem v ruce,
ten zavěsí na parapetní desku ve
2. podlaží, vyleze po něm, sedne
si na parapetní desku a žebřík zavěsí o patro výše. Tímto způsobem
se soutěžící musí dostat až do
4. podlaží a dotknout se oběma
nohama podlahy. Ženy a většina
dorosteneckých kategorií vystupují do 2. podlaží. To, co brzdí rozvoj

s výsledkem 14,02 s jsem spokojen,
i konkurence tu byla skvělá. Motivaci
k trénování bylo letos hodně těžké si
udržet. Na konci února jsem vyhrál
první závod v Příbrami, sezóna vypadala, že by mohla být výborná, pak
se všechno přerušilo. Protože jsem
příslušník Hasičského záchranného
sboru, trénuje se mi i v současné době
výborně, většinou trénuju sám nebo
s Pavlem Krpcem. Na trénování mám
perfektní podmínky. Každopádně,
když se naskytla příležitost jít si zazávodit na Otevřené mistrovství, tuto
možnost jsem uvítal.“
Kategorii žen ovládla závodnice
a členka reprezentačního družstva
žen Kamila Bartošková (SDH Horní Cerekev) s časem 7,71 s. Mezi
staršími dorostenkami byla nejlepší Kateřina Borovičková (SDH
Morkovice) s časem 8,19 s, její kolega Petr Loukota (SDH Lhenice)
vyhrál s časem 12,51 s mezi star-

O den dříve, v sobotu 29. srpna, se
na stejném místě konalo poslední kolo závodu Českého poháru
v běhu na 100 m s překážkami.
Jelikož se jednalo o poslední závod,
v rámci závěrečného ceremoniálu
byli oceněni i vítězové celého seriálu této soutěže.
Vítězem v kategorii mužů se stal
lídr průběžného pořadí Patrik
Kligl (SDH Běloves), mezi staršími
dorostenci (17 až 18 let) zvítězil Jakub Michalski (SDH Karviná-Hranice). Vít Vymazal (SDH Morkovice) po třech vyhraných závodech
ovládl kategorii mladších (13 až
14 let), mezi středními dorostenci
(15 až 16 let) zvítězil Lukáš Flégr
(SDH Skuteč). Mezi staršími dorostenkami zvítězila Kateřina Borovičková (SDH Morkovice), vítězkou
ČP v kategorii žen se stala Marcela
Vrtalová (SDH Hvězdoňovice).
Mezi mladšími dorostenkami suverénně zvítězila Vendula Jílková
(SDH Bludov), ve střední kategorii
si pak zlato vybojovala Johanka
Vaculíková (SDH Tuhaň).

NOVINKY
NSA SE PŘ EDSTAVIL A
Ve středu 29. července proběhlo setkání představitelů Národní sportovní agentury se zástupci jednotlivých
sportovních svazů. SHČMS na jednání
zastupovali náměstci starosty Monika
Němečková a Jaroslav Salivar. Představena byla Strategie přípravy programů,
harmonogram jejich vyhlášení, hovo-

řilo se také o Rejstříku sportovců a Trenérsko-metodické komisi. „Pro SH ČMS
bylo nejdůležitější představení samotné
Národní sportovní agentury, jejích cílů
a zejména konkrétní vize financování
sportu, respektive představení konkrétních dotačních titulů na rok 2021, potažmo 2022,“ shrnula setkání náměstkyně
starosty Monika Němečková.

SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH
SVAZŮ ČR MÁ JIŽ
17 ČLENSK ÝCH SVAZŮ
V půlce června se na výjezdním zasedání Rady Sdružení sportovních svazů
České republiky, které bylo v roce 2020
prvním společným zasedáním Rady
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Sdružení (dubnové jednání bylo vzhledem k opatřením proti šíření nemoci
covid-19 zrušeno), jednalo mimo jiné
také o přijetí České asociace parkouru (ČAPk) za nového člena Sdružení.
Zástupci členských svazů hlasovali jednomyslně, a tak se ČAPk stala 17. členským svazem Sdružení sportovních
svazů České republiky. ČAPk má stejný status jako svaz OCRA CZ (přijatý do

Sdružení v roce 2019), tedy statut přidruženého člena. Rodina sportovních
odvětví, které lze v rámci Sdružení sportovních svazů České republiky provozovat, se tak rozrostla o další zajímavý dynamický sport, který zaujme nejen děti,
ale i dospělé. Více o ČAPk naleznete
na webu www.capk.cz a také na webu
Sdružení www.sporty-cz.cz. ČAPk se
také podrobněji představí v prvním čísle Zpravodaje Sdružení, které vyjde ve
druhé polovině září.

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA
2019
Na posunutém jednání shromáždění
starostů okresních sdružení hasičů

Tel.: 222 119 501

byla 25. července 2020
v Přibyslavi
schválena
Výroční zpráva SH ČMS
2019. Mimo
jiné je v ní
uvedena statistika. Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska sdružuje 362 995 členů
v 7 663 sborech dobrovolných hasičů.
Z celkového počtu členů je 64 485
mladých hasičů do 18 let. Dále registrujeme 55 673 aktivních sportovců
a 67 610 sportovců v soutěžích.

E-mail: kancelar@dh.cz

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

WWW.DH.CZ

3/2020

NA ZÁVODĚ ČESKÉHO POHÁRU V BLUDOVĚ PADL NOVÝ REKORD TRATĚ
Navzdory současným omezením,
způsobeným šířením koronaviru, která omezila, nebo v horším
případě zrušila řadu sportovních
a jiných kulturních akcí, se organizátorům z SDH Bludov přeci
jenom podařilo poslední červencový víkend uspořádat II. kolo
Českého poháru v běhu na 100 m
s překážkami. Závod se tradičně
uskutečnil ve víceúčelovém sportovním prostoru, přímo v areálu
hasičárny v Bludově.

STALO SE
Na start se postavilo více než
250 závodníků a závodnic v jednotlivých dílčích kategoriích dorostenců, dorostenek ale také mužů i žen.
Někteří závodníci připravenou
trať zvládli zaběhnout bez větších
chyb a někteří z nich i v překvapivě velmi dobrých časech. Bylo
patrné, že dvouměsíční nouzový

KLASICI
SOUTĚŽILI
V PRAZE
V AKCI
Rok 2020 měl být rokem kvalifikačním na tzv. velkou hasičskou
olympiádu. Jednou za čtyři roky
se koná světové hasičské sportovní setkání, na němž své síly změří mládež i dospělí, a to v obou
odvětvích hasičského sportu –
požárním sportu a klasických
disciplínách CTIF. Olympiáda připravovaná na červenec 2021 ve

sebou spokojený, nečekal jsem, že
zaběhnu tak dobrý čas“ okomentoval svůj výkon vítěz v kategorii
mužů. V kategorii žen ve finálových soubojích zvítězila Jana Dipoldová v čase 17,28 s a porazila
tak svou finálovou soupeřku Lucii
Tůmovou.

stav někomu prospěl, u někoho se
naopak tento „sportovní výpadek“
podepsal na výsledku.
Jako obvykle největší pozornost
směřovala ke kategorii mužů, kde
se očekávaly dramatické finálové
souboje. Nejlepší čas v celé soutěži zaběhl Pavel Krpec z SDH
Kozlovice, který po pěti letech
posunul rekord místní tratě na

slovinském Celje byla v důsledku
dopadů nemoci covid-19 přesunuta na rok 2022 a tím se o rok posunuly také všechny kvalifikace.
Přesto se organizátoři soutěží snaží
je uspořádat. A tak o prázdninách
pokračovala druhým kolem také
Liga CTIF 2020. „Klasici“ se sešli
23. srpna v Centru sportu MV ČR
Olymp.
Připraveny pro ně byly dvě dráhy
pro požární útok a dráha pro štafetu. Protože se soutěží s jednotným
materiálem, čekal závodníky po
úvodním nástupu nejprve trénink.
A pak už začal závod. Po startovním povelu se každý člen týmu věnuje přesně dané práci podle Mezinárodního soutěžního řádu CTIF.
Štafeta rozdělená do osmi úseků

14,93 s. Zároveň se tak zařadil
mezi několik málo úspěšných závodníků, kteří zvládli zaběhnout
tuto trať pod 15 s. Nicméně do
absolutního finále se probojovali
Patrik Kligl z SDH Běloves a Jirka
Škodný z SDH Morašice. Cílem
jako první nakonec proběhl Jirka
Škodný v čase 15,90 s. „Patnáctku jsem zaběhl asi po třech letech,
takže z toho mám radost a jsem se

Další závod Českého poháru se
měl konat v Kamenci 1. srpna, ale
s ohledem na zpřísnění podmínek
pro konání akcí byl zrušen. Závodníci se pak na dráze potkali v Praze
22. srpna v Centru Olymp, sportovním areálu Ministerstva vnitra. Na
start se postavilo více než 190 závodníků. V kategorii mladších dorostenek zvítězila Vendula Jílková
(SDH Bludov) s časem 17,79 s. Její
sportovní kolegyně v kategorii
středních dorostenek Johanka Vaculíková (SDH Tuhaň) získala rovněž první místo, s časem 17,47 s.

Spišská Teplica) s časem 17,17 s.
Se stejným časem vyhrála kategorii žen Kamila Bartošková (SDH
Horní Cerekev), na druhém místě
v téže kategorii doběhla Kamila
Krejčí (SDH Morkovice) s časem
17,90 s. Třetí skončila Marcela Vrtalová (SDH Hvězdoňovice) s časem 17,96 s.
V kategorii mladších dorostenců
zvítězil Vít Vymazal (SDH Morkovice) s časem 17,90 s, mezi
středními dorostenci byl nejrychlejší Matěj Kábele (SDH Skuteč)
16,21 s, mezi staršími dorostenci
Lukáš Bubeníček (SDH Skuteč)
s časem 17,62 s.

Kategorii starších dorostenek
ovládla Radka Červeňová (SDH

Patrik Kliegl (SDH Běloves)
vyhrál kategorii mužů v čase
15,86 s a oproti závodu v Bludově si
vyměnil pozici s Jirkou Škodným
(SDH Morašice), který zvládl trať za
16,22 s a skončil druhý. Pro bronzovou medaili si doběhl Vojtěch
Klenka (SDH Brloh) v čase 16,40 s.

kovice, muži B – Zibohlavy, ženy
B – Velké Meziříčí. Profesionální hasiči: HZS Královéhradeckého kraje.
Městské sdružení hasičů hl. města
Prahy připravilo parádní soutěž –

krásné prostředí, příjemná atmosféra, vstřícnost. Klasici se znovu
setkají 19. 9. ve Velkém Meziříčí
a 26. 9. na Mistrovství ČR ve Dvoře
Králové nad Labem.

je nejatraktivnější ve své poslední
části, kdy závodník „proskočí“ osmi
metrovým tunelem.
Mezi stálicemi byl i jeden tým nováčků – ženy B (všem závodnicím
je nad 30 let) Kolešovice. „Celý den
jsme si moc užily. Už ráno nás velmi
mile přivítaly ostatní týmy. Vládla tu
skvělá atmosféra. Ostatní nám byli
ochotni poradit či pomoci a stejně
tak rozhodčí, kteří nám při tréninku
opravdu velmi ochotně odpovídali
na všechny naše dotazy. Trénovaly
jsme od února, ale přeci jen to bylo
první soutěžní vystoupení. Chybám
jsme se nevyhnuly, ale nasbíraly
jsme hromadu zkušeností,“ zhodnotila členka týmu Marcela Holá.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
dobrovolní hasiči: muži A – Michál-

UDÁLOSTI
RYCHLÝ NOČNÍ ZÁVOD
V OLDŘ ÍŠI
V noci z 8. na 9. srpna 2020 proběhla
jedna z atraktivních nočních hasičských soutěží. Devátý ročník Oldříšské
večerní soutěže o pohár starosty obce
(součást Okresní ligy Svitavska) přilákal
přes 50 družstev v kategoriích mužů,
žen a veteránů. V kategorii mužů byly
k vidění skvělé časy. Fantastický útok
Míchova zastavil časomíru na hodnotě
16,81 s. Na druhém terči ale svítil neu-

věřitelný čas 15,87 s, což znamenalo
nejrychlejší sestřik dne. Vedoucí tým
ligy Široký Důl A potvrdil svoji pozici
a výkonem 16,62 s se ujal vedení. Závod se stal v rámci ligy nejrychlejším
v sezóně – padlo tu deset časů pod
18vteřinovou hranici. V kategorii žen
nastavilo velmi vysokou laťku Nedvězí
časem 17,42. Celý závod se čekalo, zda
se někdo tomu času alespoň přiblíží
a stalo se až těsně před koncem, kdy
předvedla parádní útok děvčata z Přívratu (17,86 s).

STIMA X CUP 2020 –
SPOLU TO ZVL ÁDNEME
Na první kolo letošního ročníku STIMAX CUP aneb šedesátkování a stovkování Ústeckého kraje si závodníci
museli počkat až do 21. června, kdy
jej uspořádala Okresní sdružení ha-

Alžběta Mertlová (Lhenice), Eliška Nováková (Vědomice), Daniel Hodek (Vědomice), Ondřej Klapka (Tuhaň), Beata Kučerová (Tuhaň), Václav Dolejší
(Hrobce), Johanka Vaculíková (Tuhaň),
Radka Dvořáková (Tuhaň), Adam šíp
(Duchcov), Sebastian Kitner (Lhenice).

sičů Ústí nad Labem a Louny, Krajské
sdružení hasičů pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. První kolo již sedmého ročníku
STIMAX CUP se uskutečnilo pod názvem „Spolu to zvládneme“ na Městském stadionu v Ústí nad Labem. Dorazilo sem 319 závodníků a závodnic
z 50 sborů a celkem 6 krajů. V běhu
na 60, resp. 100 metrů s překážkami
se soutěžilo v deseti věkových kategoriích. Ve svých kategoriích zvítězili:
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ČER NOKOSTELECK Ý
ŽELEZŇÁK – ZÁVOD
PRO SIL ÁK Y
V sobotu 11. července se v Kostelci
nad Černými Lesy uskutečnil nultý
ročník silového hasičského závodu
Černokostelecký železňák. Navzdory
nepříznivému počasí a neutuchajícímu dešti se zúčastnilo 34 závodníků
v kategoriích přípravka, mladší žáci,
starší žáci a dorost. Obtížnost dráhy
vyzkoušeli také někteří jejich vedoucí. Všichni účastníci si ověřili svoji fy-

Tel.: 222 119 501 			

zickou zdatnost až na devíti úsecích
náročné trati inspirované soutěžemi
TFA (železný hasič). Jednotlivé úseky
byly přizpůsobeny věku závodníků.
Nejprve překonávali bariéru, za níž
se vyzbrojili hadicí a proudnicí a dál
přeběhli kladinu, přenesli kanystry se
zátěží po stanovené trase. Dalším úkolem bylo převalení pneumatiky následované atraktivním hammer boxem.
Tady závodník
uchopí obouruč
palici a provede
střídavě 10 úderů do horní
a 10 úderů do
dolní konstrukce hammer boxu.
Zakončovalo se
smotáním hadic
a doběhnutím
do cíle.

E-mail: kancelar@dh.cz
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DALŠÍ VELKÝ ZÁVOD SEZONY ZNÁ
SVÉ VÍTĚZE. CO NÁM PROZRADILI?
Český pohár v běhu na 100 metrů s překážkami byl jedním
z prvních velkých závodů, které
se v letošním roce uskutečnily.
Hned jsme proto vyzpovídali vítěze této Bludovské stovky v kategorii mužů a žen – Jiřího Škodného a Janu Dipoldovou.

PTÁME SE
JIŘ Í ŠKODNÝ
(SDH MOR AŠICE)

Je to tvůj první závod v letošní
sezóně? Jsi spokojený?
Ano, ve stovkách určitě. V únoru
jsem ještě běžel závod ve výstupu
na cvičnou věž v Příbrami. Jsem se
sebou spokojený, po třech letech
jsem zaběhl patnáctkový čas, což
považuju za úspěch vzhledem
k tomu, že jsem letos tolik netrénoval.
Jak se motivuješ k tréninku v této
omezené sezóně?
V tuto chvíli se snažím zaměřit se
hlavně na věže, mám v této disciplíně velké nedostatky, tak bych se
chtěl tomu teď více věnovat. Co se

kojená určitě jsem, příliš jsem toho
letos nenatrénovala, moc možností na trénování nemám. Letos jsem
i končila školu, takže času jsem
měla opravdu málo. Aktivně teď
trénuju asi měsíc.

týče běhu na 100 m s překážkami,
nemyslím si, že by to bylo tak špatné, myslel jsem si, že to se mnou
bude mnohem horší. Nečekal
jsem, že ve finále zaběhnu 15,9 s,
byl bych spokojený i s šestnáctkovým časem.
Co říkáš na soupeře, který s tebou běžel ve finále?
S Patrikem Klieglem (2. místo ve finále) jsem běžel velmi rád, protože
je to můj kolega z reprezentačního
družstva HZS Královehradeckého
kraje. On byl větší favorit, patnáctkových časů zaběhl více než já. Už
teď v základním kole, ale i v předchozím závodě ČP v Třebíči se předvedl mnohem lépe. Ale při tomto
závodě to prostě vyšlo dobře mě.
Na jaké závody se ještě chystáš?
Určitě bych rád jel do Kamence a do
Ostravy, tam bych chtěl běžet dvojboj (běh na 100 m s překážkami
a výstup na cvičnou věž). Samozřejmě pokud se závody budou konat
a nedojde k žádným komplikacím.

Jak vnímáš konkurenci, která
s tebou soutěžila? Co říkáš na
Kamilu Krejčí, která už běhá
v ženské kategorii jako ty?
Všechny máme v současné době
těžší podmínky na trénování a na
časech je to i vidět, ale jinak si myslím, že holky jsou super, běžely
skvěle. Kamila měla jenom smůlu,
rozpojily se jí středy, ale jinak čas
měla parádní.
Jak trénuješ v současné době?
Jako členka reprezentačního
družstva žen si určitě budeš chtít
udržet motivaci i do příštího roku.
Určitě se budu snažit znovu se
do reprezentace dostat. Trénuju
především hadice, kladinu jsem
vždycky trénovala jenom na soustředění, letos jsme bohužel ale
zatím žádné soustředění neměly.
Snažím se najít příležitosti, jak to
jenom jde, běhám současně i Extraligu v požárním útoku.

Psi specializovaní na plošné pátrání pak souběžně prohledávali

10. 10. 2020
Mistrovství ČR v TFA dobrovolných hasičů, Svitavy
V silových disciplínách se utkají muži ve dvou věkových kategoriích a ženy. Na
závodníky čekají čtyři náročné úseky - běh s požárními hadicemi a sbalení hadic
B, hammer box, tunel a přesun figuríny a překonání třímetrové bariéry, žebříky
a výstup do výškové budovy.

Český halový pohár 2020
Ze série čtyř závodů ČHP se obvykle dva konají v březnu a dva v listopadu. V letošním roce však byly březnové závody zrušeny, a tak se mladí hasiči v kategoriích
mladší a starší dívky a chlapci budou na halových závodech potkávat v podzimních měsících.

10–11. 10.
31. 10.–1. 11.
21. 11.
22. 11.

I. kolo - Jablonecká hala Mladých hasičů (Jablonec nad Nisou)
II. kolo ČHP - Memoriál Marty Habadové (Praha)
III. kolo ČHP - Ostrava
IV. kolo ČHP - FINÁLE - Ostravsko-beskydské šedesátky (Ostrava)

Podrobnosti z jednotlivých akcí naleznete na www.dh.cz, FB SH ČMS a Instagram
sdruzeni_hasicu. FOTO: archiv SH ČMS

ČESK Á TŘEBOVÁ HOSTILA MČR MLÁDEŽE
A JUNIORŮ VE SPORTOVNÍ K YNOLOGII

Jak si spokojená se svým časem?
S výsledným časem (17,28 s) spo-

Hasiči v Josefově Dole a v Liberci
nacvičovali během předposledního srpnového víkendu činnosti po zavalení osob po zřícení
střechy domu a pátrání po pohřešovaných osobách. Cvičení
připravoval tým psovodů z JSDHO Hejnice, který ho zároveň pořádal jako Závod záchranných
psů SH ČMS pro psovody z celé
republiky.

Celé cvičení začalo v pátek 21. srpna večer v Josefově Dole, kde se
podle plánu zřítila část střechy
jedné z budov. Na místo okamžitě vyjely tři jednotky hasičů, kteří
na místě nacvičovali postup záchranných prací při této mimořádné události, konkrétně vyhledání osob, předlékařskou pomoc

26. 9. 2020
Mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF, Dvůr Králové nad Labem
Již pojedenácté se na Letním stadionu ve Dvoře Králové nad Labem sejdou družstva mužů dobrovolných hasičů, profesionálních hasičů a žen, aby změřila svoje
síly ve dvou disciplínách - požární útok a štafeta. Začátek je v 9,45 hodin.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako člen Sdružení sportovních svazů České republiky sleduje i úspěchy kolegů z ostatních svazů spadajících
pod Sdružení. Komu se v uplynulých měsících nejvíce dařilo?

UNIKÁTNÍ CVIČENÍ SLOŽEK IZS

ZBLÍZKA

PŘIPRAVUJEME

SLEDUJEME

JANA DIPOLDOVÁ
(SDH ČESK Á BĚL Á)

a transport zraněných. Na místo
byli také okamžitě povoláni psovodi. Ti pak podle předem stanoveného pořadí prohledávali nejen
budovu se zřícenou střechou, ale
i přilehlý les. Po prohledání všech
prostor se cvičení přesunulo do
Liberce, kde psovodi po necelých
čtyřech hodinách spánku opět
nasazovali své psy. Tentokrát pátrání probíhalo v prostorách bývalé
slévárny v Ostašově, jejíž demolice
představuje naprosto reálný scénář města po zemětřesení. Psi byli
nasazeni do dvou sektorů, což pro
ně bylo, hlavně v poledních hodinách vzhledem k tropickým teplotám, velmi náročné.

3/2020

les pod Ještědem, kde se v rámci
cvičení pohřešovala skupina osob.
Celé cvičení pak skončilo v odpoledních hodinách v Hejnicích vyhlášením výsledků a diskuzí nad
strategií jednotlivých týmů.
Výsledky Závodu Záchranných
psů SH ČMS 2020
Sutina:
1. místo Dagmar Kopencová (SDH
Všechlapy), 2. místo Lucia Čeňková
(SDH Zvole), 3. místo Veronika Kosinová (SDH Horní Bříza)
Plocha:
1. místo Martin Brandner (SDH
Liteň), 2. místo Martina Taterová
(SDH Rynholec), 3. místo Jan Russe
(SDH Rynholec)
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Již potřetí se v České Třebové konalo
během víkendu 8. – 9. srpna 2020 MČR
mládeže a juniorů ve sportovní kynologii – všestrannosti. Letošní ročník
byl zcela atypický oproti předchozím.
Vzhledem k současnému stavu s nemocí
covid-19 neproběhly nominační soutěže a měnil se tak celý scénář mistrovství.
Novinkou bylo rovněž zavedení zcela
nové kategorie – k ZVV1, IGP2 a IGP3
přibyla kategorie mládeže IGP-V určená
začínajícím psovodům a mladým psům.
O tituly přijelo bojovat 41 mladých
psovodů. V kategorii IGP-V se vítězkou stala Lucie Zárubová s NO Arax
Berkana Ansuz. V kategorii ZVV1 se
na 1. místě umístila Aneta Codlová s Genem. Divácky nejvíce očekávaná kategorie IGP2 byla vítěznou pro
Terezu Vajnerovou s Limmet z Údolí

Úpy, která se s úctyhodným počtem
283 bodů stala Mladým mistrem
pro rok 2020. V kategorii juniorů se
vítězkou třídy a Juniorským mistrem stala Martina Nemravová s fenou Janica Aykmar. Vyhlášeny byly
rovněž tituly nejlepší obranář, stopař
a poslušnost – o ně se podělila děvčata Tereza Vajnerová (poslušnost) a Tereza Fialová (obrana a stopy). Čestná
cena byla letos udělena hned 3 závodníkům, tím nejlepším byla Šárka
Benčová. Poslední vyhlašovanou třídou byla soutěž o Nejlepší
družstvo a tím
se na letošním
MČR mládeže se
stal tým Středočeského kraje.

ORIENTAČNÍ POTÁPĚČI BOJOVALI O ČESKÉ
MISTROVSKÉ TITULY

Během víkendu 15. – 16. srpna 2020 se
v Liberci na přehradě uskutečnilo Mistrovství České republiky v orientačním
potápění. Závodů se zúčastnili závodníci ze sedmi českých a jednoho maďarského klubu. Na programu byly tři
disciplíny během dvou dnů. V sobotu
mistrovský závod v disciplíně tyče (5P
kurs), poté vložený závod paralelu (paralelní kurs) a během nedělního
dopoledne
již
sedmý ročník Memoriálu Josefa
Kurhajce (EONK).
V ženském závodě tyčí se
dařilo
domácí

liberecké závodnici Dominice Benešové, která obsadila 1. místo a zároveň
zvítězila v kategorii juniorek. V kategorii mužů jako poslední do závodu
nastupoval Jakub Němeček z Aqua
klubu Liberec a přes drobné zaváhání
na poslední tyči dokázal zvítězit v čase
5:39. Juniorskou kategorii vyhrál Matěj Novotný z Tábora. Odpolední vložený závod paralelu v mužích ovládl
Martin Šmejkal. V ženské kategorii
zvítězila Katalin Hathazi. Nedělní závod, který se plave na počest libereckého trenéra Josefa Kurhajce a který
je mírně upravená disciplína EONK,
v ženské kategorii ovládla Barbora
Svobodová. V mužích vítězství získal Martin Šmejkal.

Více na www.sporty-cz.cz.
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