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Každý psovod záchranář si
přeje najít tlukoucí srdce
Svaz záchranných brigád kynologů
České republiky (SZBK ČR) je v naší
zemi známým pojmem. Prochází
neustálým vývojem, tak aby se práce psovodů a jejich záchranářských
psů zkvalitňovala, a to vždy ve prospěch jediné věci – záchrany lidského života. A v České republice působí psí záchranáři už dlouhých 50 let.
SZBK ČR je nejen jedním ze zakládajících svazů Sdružení sportovních
svazů České republiky, ale Češi byli
vidět i v samotných začátcích světové záchranářské kynologie.

V roce 1965 postihlo Chile ničivé zemětřesení, které zcela zdevastovalo
rozsáhlá území a při kterém během
pouhých 87 sekund přestalo existovat
hornické městečko El Cobre. Místní
hliněné domky se doslova rozpadly
na prach a dílo zkázy dokonala mohutná přílivová vlna z protržené vodní
přehrady Valpareisa. Tím se vytvořilo
mazlavé bláto, které se navršilo v několikametrové vrstvě na sutiny domů,
kde zůstaly pohřbeny stovky místních
obyvatel.
Rudolf Toman neváhal a se svým německým ovčákem Dorem se ihned
vydal letecky do Chile, aby pomohli
najít oběti. Na místě neštěstí Doro pracoval fantasticky. Místa zavalených
obětí dokázal určit až do hloubky
osmi metrů. Díky tomu si vysloužil
přívlastek Detektor a zpráva o jeho
spolehlivé práci se brzy rozletěla po
celém světě. Po skončení prací udělila chilská vláda tomuto výjimečnému
psímu záchranáři jedno z nejvyšších
chilských státních vyznamenání – Kříž
za zásluhy.
Také na pozadí chilských událostí a výtečné práce Dora začaly po tehdejším
Československu probíhat pokusy
o založení brigády záchranných psů.
To se podařilo pouze v Příbrami, a to
konkrétně 2. května 1968. 1. československá brigáda záchranných psů
vznikla jako projekt Základny rozvoje
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AKTUALITY
ZASEDALA RADA SDRUŽENÍ
Ve středu 12. září 2018 se po
čtvrt roce opět sešla Rada
Sdružení sportovních svazů České republiky ke svému
třetímu letošnímu jednání, aby
zhodnotila uplynulé období
a připravila úkoly na následující týdny a měsíce. Zástupci
členských svazů Sdružení se
zabývali vyhodnocením plnění rozpočtu v první polovině
roku 2018 a dále se podrobně
zabývali problematikou nemovitého majetku, který Sdružení vlastní a spravuje. Poslední

jednání Rady Sdružení v tomto
roce je naplánováno na středu 14. listopadu a jedním
z hlavních bodů bude příprava
a schvalování rozpočtu Sdružení sportovních svazů České
republiky na další rok 2019.

POD HLAVIČKOU SDRUŽENÍ ODSTARTOVAL
SERIÁL ZÁVODŮ CZECH TARGET SPRINT OPEN

PŘEDSTAVUJEME
V roce 1961 byla z popudu českého
emigranta Rudolfa Tomana v Holandsku založena vůbec první mezinárodní brigáda záchranných psů
a Rudolf Toman se stal jejím vedoucím.
Motto tohoto uskupení, které nesl i jejich znak, bylo prosté a všeříkající „Ve
jménu člověka“.
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uranového průmyslu Příbram a byla
ustavena na jeden rok pro potřeby
této instituce. Předsedou se stal Lubomír Vaníček. Členy této brigády byli
mimo jiné i pozdější prezidenti SZBK
ČR Zdeněk Babor či Vladimír Kuchta. Činnost této brigády byla po roce
ukončena, ale ještě před tím své úsilí
členové zakončili absolvováním praktických zkoušek v Amsterdamu.

ČR je jedním ze zakládajících států
IRO (Mezinárodní organizace záchranných psů).
Čtyři roky po založení 1. čs. brigády
byla oficiálně zahájena činnost 2. čs.
záchranné brigády, a to v Českém
Krumlově. Postupně se přidali i psovodi ze severu Čech i z Moravy, a tak se začal formovat trend současné záchranářské kynologie u nás. V roce 1977
byly zkoušky záchranářského výcviku
poprvé zařazeny do tehdejšího zkušebního řádu Svazarmu (předchůdce
dnešního Sdružení sportovních svazů
České republiky). Do té doby psí záchranáře zastřešoval Svaz chovatelů či
Československý červený kříž.
Po revoluci v roce 1989 vznikl Svaz
záchranných brigád kynologů a postupně byly zakládány jednotlivé
záchranné brigády, kterých je v současné době 14 (dle počtu krajů ČR).
Od této chvíle zažívá záchranářská
kynologie velký rozmach a především
rozvoj. Záchranní psi se stávají stabilní
a respektovanou součástí integrovaného záchranného systému a uznání
se čeští psovodi dočkali i na poli
mezinárodním. Ať už v praktickém

využití při zásazích doma i v zahraničí,
tak i na poli sportovním.
Ze sportovních klání psích záchranářů
přivezli Češi početnou sbírku cenných
kovů. K tomu navíc patří SZBK ČR
také k organizátorům vrcholných
mezinárodních akcích. Ve své historii uspořádal již 3 x Mistrovství světa
IRO (Rescue Dog Organisation; Mezinárodní organizace záchranných psů),
Světové sympozium, 4 x Atest IRO
a také byl 3 x pořadatelem Mistrovství světa FCI družstev záchranných
psů (FCI - Fédération cynologique internationale; Mezinárodní kynologická
federace). To poslední se uskutečnilo
v termínu 23. – 26. srpna 2018 v Žatci (více na straně 2 tohoto Zpravodaje).
Významné sportovní akce jsou SZBK
ČR svěřovány nejen proto, že Češi patří při jejich organizaci mezi nejlepší,
ale také proto že SZBK ČR má k dispozici kvalitní přírodní trenažery pro
sutinové vyhledávání – ve světě jsou
trenažery zpravidla umělé.
Za zmínku také stojí skutečnost, že
Češi stáli nejen u zrodu světové záchranářské kynologie jako takové, ale
ČR je i jedním ze zakládajících států
IRO. Tato organizace byla založena
v roce 1993.
SZBK ČR se pravidelně zaměřuje také
na práci s dětmi a mládeží, aby bylo
možné v tradici české záchranné kynologie pokračovat i v budoucnu. Veškerá činnost svazu se zaměřuje na zlepšování záchranné činnosti a výcviku
psů, aby se zvětšila šance na záchranu
lidského života. Každý psovod záchranář si přeje najít tlukoucí srdce…
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Ve čtvrtek 6. září 2018 odstartoval v Potěhách u Čáslavi
seriál závodů ve sportovní disciplíně Target Sprint – Czech
Target Sprint Open, který
pořádá Sdružení sportovních
svazů České republiky. Target Sprint – terčový střelecký sprint, je poměrně mladá
sportovní disciplína, která
v sobě spojuje běh na střední
vzdálenost (3 x 400 m) a střelbu na terč (2 x 5 zasažených
terčů). Na mezinárodní scéně
tuto disciplínu zastřešuje ISSF
(Mezinárodní střelecká federace) a ve světě si získává čím
dál větší oblibu, o čemž svědčí
i fakt, že byl Target Sprint letos
poprvé zařazen i do programu 52. ročníku mistrovství
světa ISSF ve všech střeleckých disciplínách, které v termínu 31. srpna – 15. září hostil
jihokorejský Changwon.
Czech Target Sprint Open je
značka, pod kterou budou probíhat závody v České republice,
a to jak školní závody, tak závody otevřené pro veřejnost.
Při školních závodech se ve

školním roce 2018/2019 zaměřujeme na dívky a chlapce 7.
a 8. ročníků základních škol
především v Praze a ve Středočeském kraji. Vždy tři nejúspěšnější závodníci v jednotlivých
kategoriích postupují do finálového kola, které se uskuteční
na jaře 2019. V sedmi školních
závodech, které jsme doposud
uspořádali (6. – 20. září, ZŠ Potěhy, ZŠ Weberova Praha, ZŠ
Lochovice, ZŠ Masarykova Čáslav, ZŠ Chvaletická Praha, ZŠ
Nebušice Praha, ZŠ Žehušice)
se do Target Sprintu zapojilo
více než 350 dětí. A další závody, školní i veřejné, jsou již
naplánovány na říjen.

S projektem Czech Target
Sprint Open byly zároveň
spuštěny i nové webové stránky www.targetsprint.cz, kde
jsou k dispozici nejen informace o projektu samotném
či pravidla soutěží, ale jsou zde
také reportáže z jednotlivých
závodů nebo kalendář plánovaných akcí.

POZVÁNKA
NEJEN JUSTITZŮV MEMORIÁL VE STRANČICÍCH

O víkendu 6. – 7. října můžete navštívit závody sportovních kynologů nedaleko Prahy
v areálu SK Strančice. Justitzův memoriál boxerů 2018
je kvalifikačním závodem na

Telefon: 266 722 111

MS Atibox 2019 v kat. IPO 1,
IPO 2 a IPO 3. Dále se bude
konat MČR dobrmanů v kat.
IPO 1, IPO 3 a Rotweiler Cup
v kategorii IPO 1, IPO 3, který
je také kvalifikačním závodem
na MS 2019. Pro všechny ostatní (s výjimkou NO a BO) bude
otevřený závod ostatních
plemen v kat. IPO 1 a IPO 3.
Budou udělovány tituly CACT
a CACIT.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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Na domácím šampionátu
vybojovali Češi stříbro a bronz
V termínu 23. – 26. srpna 2018 hostilo blízké okolí královského města Žatce 6. Mistrovství světa FCI
družstev záchranných psů, jehož
pořadatelem byl již potřetí Svaz záchranných brigád kynologů České
republiky. A Češi nezůstali ve svém
domácím prostředí bez medaile!

MISTROVSTVÍ SVĚTA
Do Žatce přicestovalo celkem 24 čtyřčlenných týmů z 10 zemí světa, aby
se mezi sebou utkaly ve čtyřech kategoriích – v plošném vyhledávání,
které simuluje vyhledávání pohřešovaných osob na velké ploše a v těžko
přístupném terénu, v záchranném
stopování, kdy pes nejen prochází
trasu vytyčenou pachovou stopou, ale

zároveň hledá ukryté předměty a živého figuranta, v sutinovém vyhledávání, které simuluje pátrání ve zřícených
objektech, a v kategorii TOP, ve které
týmy absolvovaly všechny tyto tři specifické disciplíny. Navíc všechny týmy
předvedly na fotbalovém stadionu
v Libočanech disciplínu poslušnost /
dovednost, při které psi absolvují několik náročných úkolů a překážek.
První českou medaili – stříbrnou – vybojoval v kategorii záchranné stopování tým vedený Miroslavem
Šimkem (Erika Zelinková a Gaga Lady,
Martina Vokrouhlíková s Derinem
a Miloslav Čeněk s Ronnym), který získal 227 bodů (50 bodů stopa, 177 poslušnost). Zvítězili Němci pod vedením
Albrechta Josenhanse s 247 body (82
stopa, 167 poslušnost).

Bronz získal v kategorii TOP český tým vedený Leošem Vokálem
(Monika Vokálová s Demi, Lucie Čeňková s Annie a Kristýna Sedláková
s Baby) s celkovým součtem 472 bodů
(178 bodů sutina, 100 bodů plocha,
30 bodů stopa, 164 bodů poslušnost).
Kategorii TOP ovládli opět Němci vedení Isabelou Kühn, kteří získali 707
bodů (195 sutina, 254 plocha, 80 stopa,
178 poslušnost).
Třetí český tým Petry Svobodové
(Petr Katrev a Flare, Miroslav Burda
a Atrey, Iveta Katrevová a Jewel), který
nastoupil v kategorii plošné vyhledávání, se ziskem 281 bodů (101 bodů
plocha, 180 bodů poslušnost) obsadil
konečné 8. místo. V ploše zvítězili Italové Francesca Marinara za 431 bodů
(243 plocha, 188 poslušnost).
V sutinovém vyhledávání Češi zastoupení neměli. Mistry světa se stali Belgičané, které vedla Sophie Mathieu
a kteří vybojovali 367 bodů (200 sutina, 167 poslušnost).

Češi jsou poprvé mistry světa v požárním sportu
V téměř domácích podmínkách absolvovali čeští hasiči světový šampionát. V termínu 12. – 15. září 2018
totiž proběhlo ve slovenské Banské
Bystrici XIV. Mistrovství světa mužů
a V. Mistrovství světa žen v požárním sportu. A česká výprava u našich východních sousedů zářila.
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ZAJÍMAVOSTI
JEŽEK SBÍRAL ZKUŠENOSTI V ZÁVODU
VYTRVALOSTNÍHO MS

Ani nečekaný konec v seriálu MS
Superbiků, který opustil po červnových závodech na domácím
brněnském Masarykově okruhu,
českého motocyklového jezdce
Ondřeje Ježka nezlomil. Nezahálí a dál sbírá zkušenosti v motocyklovém světě. Na konci
července se připojil k českému
týmu Mercury Racing v závodu vytrvalostního mistrovství
světa. Společně s Karlem Hanikou a francouzským jezdcem
Sylvainem Barrierem pak v neděli 29. července 2018 absolvoval osmihodinový závod na
legendárním okruhu v japon-

ské Suzuce. Přípravy i samotný
závod poznamenal tajfun, který
se v noci ze soboty na neděli Suzukou prohnal. Všichni tři jezdci
ale v náročných podmínkách
podali dobrý výkon a do závodu nasadili všechny své síly. To
jim v silné konkurenci továrních
týmů vyneslo solidní 14. místo.
V celkovém hodnocení seriálu
se pak český tým, v závěru sezóny doplněný o Ondřeje Ježka,
umístil na 5. místě a zároveň
se stal nejlepším nezávislým
týmem seriálu motocyklového vytrvalostního mistrovství
světa.

LETNÍ SVÁTEK SPORTOVNÍCH KYNOLOGŮ
V DOBŘÍŠI

patřilo Daliboru Hudcovi
V polovině srpna se konal již
s malinoisem Dazzler Bocca13. ročník Mezinárodního
šampionátu ve sportov- ro a třetí příčka patřila Beatě
ní kynologii CACIT Dobříš Štýbrové s tervuerenkou Ulu
iz Gratsiano. Jako každoročně
2018. Kromě českých týmů
byl v Dobříši připraven bohatý
se závodu zúčastnili dvojice
doprovodný program. K viděz Německa a Ruska, přičemž
vítěz si odnesl titul CACIT (Me- ní byly i další sporty – agility,
zinárodní šampion ve výkonu), hoopers a obedience. Děti se
mohly zabavit během dětskékterý jinde než na speciálních
ho odpoledne „O psech a se
závodech nebo mistrovství
světa všech plemen nezíská. psy“ a nechyběla ani tradiční
Vítězem a nositelem titulu „Dogshow“, letos s akčními
ukázkami praktického využití
CACIT se stal psovod Tomáš
psů při služební činnosti OstraLouda s malinoisem Bouí
hy Letiště Praha.
z Údolí Jizery. Druhé místo

STŘÍBRNÍ CYKLOTRIALISTÉ

STALO SE
Šampionát tradičně zahájila disciplína výstup na cvičnou věž. Ta nepatří
mezi nejsilnější české disciplíny, i tak
ale tým žen (v součtu jednotlivých
časů) obsadil hned na úvod mistrovství výborné 3. místo. Muži zahájili
boje o světové vavříny 4. místem v týmové soutěži.
V dalších dnech ale následovaly parádní české disciplíny. V běhu na

100 metrů s překážkami se hned
v prvním pokusu blýskla Šárka Jiroušová, která opět překonala světový
rekord (15,78 s). Ve svém druhém
pokusu se česká závodnice dokázala
ještě zlepšit a znovu posunout hodnotu světového rekordu na 15,48 s.
Ve finále bohužel svůj pokus nedokončila a medaili nezískala. Ve dvojboji
(součet časů z výstupu na věž a v běhu
na 100 m s překážkami) pak obsadila
3. místo. V týmové soutěži byly Češky
na stovkách klasifikovány na 2. místě.
Další cenné kovy sbírali čeští hasiči
a hasičky ve štafetách. První česká
ženská štafeta ve složení Martina Pekarová, Lucie Tůmová, Kamila Bartoška
a Veronika Krpcová obsadila s časem
62,27 s 3. místo. Druhý ženský kvar-

tet Petra Chovancová, Šárka Jiroušová,
Markéta Marková a Karolina Witoszova zvládl svůj běh ještě o něco lépe
a za čas 60,36 s a obsadil 2. místo. Stříbrné medaile za 2. místo vybojovala
také štafeta mužů ve složení David
Dopirák, Jakub Pěkný, Martin Lidmila
a Pavel Krpec, a to v čase 55,75 s.
O celkových vítězích mistrovství světa
v požárním sportu rozhodovaly požární útoky. Češkám se tato disciplína
příliš nevydařila a obsadily v ní 4. místo. Celkově jim to ale stačilo na zisk
stříbrných medailí. Také muži obsadili v požárním útoku bramborovou pozici, ovšem po zaváhání jejich soupeřů
se na konci šampionátu mohli radovat ze zisku zlatých medailí! (více na
www.dh.cz)
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Ve dnech 3. – 5. srpna 2018 se
v italském Lazzate uskutečnily
pod hlavičkou UCI (Mezinárodní cyklistické unie) Světové hry
mládeže, na kterých nemohli
chybět ani čeští zástupci v cyklotrialu. Do týmové soutěže, ve
které čeští cyklotrialisté obhajovali zlato z loňských Světových
her v dánském Viborgu, nastoupili Jiří Sehnal, Denisa Pecháčková, Eliška Hříbková, René
Vymětal, Vojtěch Vepřek a Tomáš Vepřek. Strategii a přípravu
na závod měli na starosti trenéři

David Kalaš a Libor Pecháček.
S nástrahami náročné tratě se
čeští reprezentanti vypořádali
skvěle. Své plánované branky
zajeli bez chyb a současně se
nepouštěli do rizikových skoků.
Po sečtení výsledků z jednotlivých sekcí se mohli radovat ze
zisku stříbrných medailí. 640
bodů je navíc nejvyšší bodový
zisk v historii týmové soutěže.
Češi v Itálii nestačili pouze na
mladé Španěly, na stupních vítězů je pak doplnili bronzoví cyklotrialisté z Francie.

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

1968

Telefon: 266 722 111

V tomto roce (konkrétně 2. května)
byla v Příbrami v tehdejším Československu založena 1. československá brigáda záchranných psů. Psí záchranáři tak u nás oficiálně působí už
dlouhých 50 let.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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Z ploutvařské univerziády
mají Češi čtyři medaile
Od 14. do 23. července 2018 žilo
srbské hlavní město Bělehrad ploutvovým plaváním. Nejprve se zde
v termínu 14. – 21. července konalo
20. Mistrovství světa CMAS (Mezinárodní potápěčské asociace), na
které poté 20. – 23. července navázala Mezinárodní univerzitní soutěž
pod hlavičkou FISU (Mezinárodní
federace univerzitního sportu.

Na dvojici významných soutěží vedl
české ploutvové plavce jako hlavní trenér Zbyněk Svozil, kterému asistovaly
Simona Klapcová a Barbora Kondrová.
Všichni tři pak měli na starosti hned
šestici českých reprezentantů. Do
Bělehradu se vydali hájit české barvy
Jakub Jarolím, Josef Cimburek, David
Musil, Barbora Sládečková, Zuzana
Svozilová a Klára Křepelková.

ÚSPĚCHY MODELÁŘŮ
Mistrovství světa kategorie F4H (radiem řízené makety letadel) se konalo
ve Švýcarsku a medaile cinkaly jak
mezi družstvy, tak i v jednotlivcích. Titulem mistrů světa kategorie F4H se
pyšní družstvo ve složení Jan Doubrava, Jiří Brand, František Frána a David Kopal. Navíc Jan Doubrava přidal
bronz mezi jednotlivci.
Velká exotika čekala na modeláře kategorie F5D (závody elektromodelů

JUNIOŘI BOJOVALI NA PLOUTVAŘSKÉM ME

tyáš Kubíček – a z ME domů
přivezli tři cenné kovy. Hned
dvojnásobným evropským
juniorským šampionem se
stal Jakub Kovařík, který nenašel přemožitele na tratích
50 RP a 100 RP. Jakub Klimpar pak na trati 100 BIFI přidal
bronzovou medaili. Štafeta
na 4 x 100 PP (Hruška, Kubíček,
Látal, Kovařík) sice dohmátla
na nepopulárním čtvrtém místě, ovšem časem 2:32,21 s vytvořila nový český juniorský
rekord.

ČESKÝ POHÁR VE STOVKÁCH ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

dě Barbora Sládečková. Pro bronz si
doplavala na trati 200 PP.
Na světovém šampionátu, který univerziádní soutěži předcházel, se českým ploutvařům medaile vybojovat
nepodařilo. Nejlepší umístění na

mistrovství světa zaznamenal Jakub
Jarolím, který na trati 100 BIFI doplaval na 5. místě. Blýskla se ale Klára
Křepelková. Té se v rozplavbě závodu 100 RP podařilo zaplavat vynikající
čas 38,78 s, čímž vylepšila dosavadní český rekord na této distanci.

Letečtí modeláři sbírají medaile
nejen na české půdě
Léto bylo pro letecké modeláře
ve znamení mnoha soutěží, ale
nejdůležitějšími byla mistrovství
republiky, Evropy a hlavně světa.
V mezinárodním srovnání patří čeští modeláři k přední světové špičce,
což potvrdily i výsledky na MS a ME.
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ZAJÍMAVOSTI

V půlce letošních prázdnin (28.
července – 4. srpna 2018) hostil turecký Istanbul Mistrovství Evropy juniorů v ploutvovém plavání a rychlostním
potápění. Do Turecka se pod
vedením kouče Vladimíra Beneše a jeho asistentky Anety
Pivoňkové vydalo závodit deset českých juniorů – Lucie
Kolaříková, Daniela Uhlířová,
Barbora Svobodová, Alžběta
Hnáthová, Adéla Švomová,
Jakub Kovařík, Matěj Hruška,
Jakub Klimpar, Filip Látal a Ma-

BYLI JSME PŘI TOM

Doslova stříbrné hody si v Bělehradě
užil Jakub Jarolím. Ten v rámci Mezinárodní univerzitní soutěže vybojoval
tři stříbrné medaile. Podařilo se mu
to na tratích 50 BIFI, 100 BIFI a 200 BIFI.
Čtvrtou medaili pro českou výpravu
vybojovala na ploutvařské univerziá-
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kolem pylonů), ti totiž zavítali na mistrovství světa do Japonska. Ze zlatých medailí a mistrovských titulů se
radoval Tomáš Ciniburk mezi jednotlivci a družstvo ČR ve složení Tomáš
Ciniburk, Jan Sedláček, Tomáš Andrlík a Jiří Klein. Individuální stříbro
bral navíc Jan Sedláček.
Dalším velkým úspěchem bylo zlato
juniorského reprezentanta Jaroslava
Vostřela ml. v kategorii F3J (radiem
řízené termické větroně), jejíž mistrovství světa se konalo v Rumunsku.
Stříbrnou příčku tam obsadil juniorský tým ve složení Jaroslav Vostřel
ml., Luboš Pospíšil ml., Jan Bruner
a Jaroslav Vostřel a také seniorský
tým Jaroslav Vostřel, Martin Rajšner a Luboš Pospíšil. Navíc na šampionátu přidal bronz mezi jednotlivci
juniorský reprezentant Luboš Pospíšil ml.

Ani z Mistrovství Evropy kategorie
F3K (radiem řízené větroně házedel –
větroně do rozpětí 1,5 m) neodjížděla
naše výprava s prázdnou. Na Slovensku vyhrálo nejcennější kov spolu s titulem mistrů Evropy naše družstvo
Ondřej Rezler, Pavel Krištof a Martin
Zemánek. Na bronzovou příčku mezi
jednotlivci si doletěl Ondřej Rezler.
Jelikož kategorií leteckých modelů je
mnoho, přinášíme Vám jen stručný přehled nejlepších letců z mistrovství ČR
v několika kategoriích, jejichž soutěže
proběhly v letním období. Kategorie
F5J (radiem řízené modely termických
větroňů s elektromotorem) – Milan
Chalupník, F4B (upoutané makety) – Petr Skurčák st., SUM (sportovní
upoutané makety) – Jaromír Hoblík,
RCEN (kluzáky s elektromotorem) –
Jan Špatný, RC-V2 s+j (radiem řízené
termické větroně) – Luboš Pospíšil ml.
(junioři), Luboš Pospíšil st. (senioři),
RCEV (termické větroně s elektrickým
pohonem) – Jiří Tůma, RCA (akrobatické motorové modely) – Zdeněk
Frydrýn a se soutěžením se rozloučila
svým posledním závodem kategorie
RCVM (větroně s pomocným pístovým
motorem) – Antonín Nahodil. Další
republikové šampionáty probíhají až
do listopadu. Podrobnější informace
o výsledcích a termínech najdete na
webových stránkách Sdružení a Klubu
leteckých modelářů ČR (www.svazmodelaru.cz/klem).
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V rámci Českého poháru
v běhu na 100 m s překážkami měli dobrovolní hasiči
čtyři zastávky – Hřibojedská
stovka (6. 5. Jaroměř), Ostrava (26. 5. Ostrava-Poruba), Bludovská stovka (28. 7. Bludov)
a Večerní stovka (11. 8. Kamenec u Poličky). Do celkového
pořadí se započítávaly tři nejlepší výsledky. V průběhu celého seriálu závodů byly k vidění
skvělé výkony. V kategorii žen
a starších dorostenek nenašla
přemožitelku ani v jednom
závodě Šárka Jiroušová (SDH
Poniklá) a navíc při Bludovské stovce zaběhla národní

ženský rekord v čase 15,56 s,
ten pak sama ještě vylepšila
na konci srpna na MČR v požárním sportu na čas 15,52 s!
Mezi středními dorostenkami
zvítězila Kateřina Borovičková (SDH Morkovice) a u mladších dorostenek vyhrála Natálie Veselá (SDH Tuhaň).
Kategorii mužů a starších dorostenců ovládl Lukáš Kroupa
(SDH Kvasiny B), mezi středními dorostenci byl nejlepším závodníkem Jiří Červinka (SDH
Moravský Beroun) a v mladší
kategorii dorostenců zvítězil
Zdeněk Novák (SDH Starý Lískovec – SPORT).

ŠESTIČLENNÉ RAFTY SE KVALIFIKOVALY NA MS

V Roudnici nad Labem se o víkendu 1. – 2. září jelo MČR
v kategorii R6 v disciplínách
slalom a sprint a současně
se uzavřela kvalifikace na MS
šestičlenných raftů. Čtyřčlenné posádky čekal další závod
seriálu Českého poháru a juniorské kategorie do 19 let
bojovaly o mistrovský titul.
Mistryněmi ČR R4 mezi juniorkami do 19 let ve sprintu a slalomu se stala posádka RAJ-LET,
u juniorů do 19 let zvítězili
v obou disciplínách LET-ci Letohrad. I v dalších kategoriích
se v rámci ČP R4 dostaly na
první místo obou disciplín stejné posádky – juniorky do 23 let
RK Troja Šelmy, junioři do 23
let TR Hanace junior, muži RK
Troja a veteráni TR Masters.

U žen vyhrál ve sprintu tým TR
Omega, slalom ovládla posádka RK Troja Šelmy. Také šestkové rafty ve většině případů
ovládly rovnou obě disciplíny
a kvalifikovaly se současně
i na MS v Austrálii – junioři do
19 let Youngster YES, junioři
do 23 let TR Hanace junior,
juniorky do 23 let RK Troja
Šelmy, ženy TR Omega a veteráni TR Masters. Mezi muži se
rozhodlo až v samotném závěru. Sprint ovládla prostějovská
posádka TR Zubr, kdežto slalom TR HIKO. Šestice vodáků
týmu TR HIKO nakonec svým
vítězstvím rozhodla o pozici
reprezentační jedničky. Mistrovství světa se uskuteční
13. – 20. května 2019 v Austrálii na řece Tully.

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