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VICT ORIA VSC MŠMT
UNIS už třetí rok podporuje vrcholové sportovce na MU
...a doufám, že se konečně zúčastním nějaké větší mezinárodní akce.“ Projekt UNIS je projektem MŠMT a jeho resortního sportovního centra VICTORIA
VSC. To v letošním roce spustilo také nový podprojekt EDIS, který se týká vzdělávání podpořených sportovců. Masarykova univerzita na něj naváže
cyklem...
muni.cz | 06.05.2022 | autor: Gabriela Peringerová | URL

Instituce - UNIS
Lukostřelkyně Marie Horáčková vylepšila svůj vlastní český rekord
...programu Western Stars a patří k nadaným studentům Západočeské univerzity, kterým pomáhá sportovní kariéru se studiem skloubit program UNIS
Vloni se lukostřelkyně představila na olympijských hrách v Tokiu a rozhodně se nedá říci, že by zahálela. „V dubnu jsem byla dvou mezinárodních
závodech....
zcu.cz | 03.05.2022 | URL

Kanoistika - slalom
Prskavec a Rohan vládli pohárovým závodům vodních slalomářů na Trnávce
...Jiří Prskavec a kanoista Lukáš Rohan ovládli oba víkendové závody Č eského poháru ve vodním slalomu, kterými na Trnávce začaly boje o místo v
reprezentačním družstvu pro tento rok. Oba medailisté z olympijských her v Tokiu mají v národním týmu místo jisté stejně jako další kanoisté Václav
Chaloupka...
sport.iDNES.cz | 08.05.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: ČTK, iDNES.cz | URL

Krasobruslení
OBRAZEM: Krasobruslařům tří zemí dává v Ostravě zabrat kouč olympijského vítěze
...ho přerušil covid. Letos se v Ostravě koná potřetí, ale jeho účastníci už jsou úplně jiní, stálicí zůstala jen česká mistryně a olympionička Eliška
Březinová. „Bohužel, dvouletá pauza se projevila. Nebyly závody a ten chtíč posunout se někam dál, u některých bruslařů nebyl. Ti, kteří byli na...
opavsky.denik.cz | 05.05.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: Marie Rodovská | URL
O bsahové duplicity: 05.05.2022 - m oravsk oslezsk y.denik .cz - O statní sporty N1 URL, bruntalsk y.denik .cz N1 URL, m oravsk oslezsk y.denik .cz - O statní sporty
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Zdravotně postižení sportovci
Jen o kousek unikla střelci Markovi Bartoškovi medaile z letní deaflympiády
...SMETANA, moderátor Jen o kousek unikla střelci Markovi Bartoškovi medaile z letní deaflympiády. Ve střelbě ze vzduchové pušky vestoje obsadil
v Brazílii čtvrté místo. redaktorka Marek Bartošek reprezentuje Č esko na čtvrté deaflympiádě. Na bronz si ve...
ČT 1 | 05.05.2022 | rubrika: 19:45 Branky, body, vteřiny | N1

Beachvolejbal
Porážka v prvním kole play off. Hermannová se Štochlovou skončily v Dauhá deváté
...volejbalistky Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou vypadly na turnaji Pro Tour C hallenge v Dauhá v prvním kole play off. Č eské
jedničky prohrály s třetími nasazenými Švýcarkami Joanou Heidrichovou a Anouk Vergé-Dépréovou 17:21, 18:21 a obsadily dělené deváté místo.

...
sport.iDNES.cz | 07.05.2022 | rubrika: Volejbal | autor: ČTK, iDNES.cz | URL

Cyklistika

Skvělé české juniorky na Světovém poháru v Albstadtu, Cink dvacátý
...na pátém místě Simona Spěšná a osmá Eliška Hanáková. V nejsledovanější kategorii mužů obsadil 20. pozici Ondřej C ink a mezi ženami 29. místo
Tereza Tvarůžková. Ve světové konkurenci juniorek se v elitní desítce prosadila pátá Simona Spěšná se ztrátou 2:14 na vítěznou Monique Halter ze
Švýcarska....
ceskysvazcyklistiky.cz | 08.05.2022 | autor: Filip Švestka | URL

T enis
Češky budou hrát v Římě nakonec tři! Martincová úspěšně prošla kvalifikací
...kvalifikaci na turnaji WTA v Římě má za sebou Tereza Martincová. Č eská tenistka ve finálovém kole porazila Slovenku Kristínu Kučovou 6:3, 6:4 a
zahraje si na velkém italském turnaji hlavní soutěž. V pavouku podniku WTA 1000 doplní Karolínu Muchovou a Karolínu Plíškovou.
Poslední dva měsíce...
tenisovysvet.cz | 08.05.2022 | autor: Jan Vojkůvka, Gökhan Taner | URL
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VICT ORIA VSC MŠMT
UNIS už třetí rok podporuje vrcholové sportovce na MU
muni.cz | 06.05.2022 | autor: Gabriela Peringerová | URL

Druhým rokem patří mezi podporované sportovce v projektu UNIS Daniela Digrinová. Studentka Fakulty sportovních studií MU a volejbalistka týmu KP
Brno letos získala s týmem stříbrnou extraligovou medaili.
V polovině dubna získala Masarykova univerzita jistotu další podpory projektu UNIS (Univerzitní sport) pro aktuální rok. Díky němu může finančně,
materiálně i edukačně pomáhat celkem 45 sportovcům, kteří kromě vysokoškolského studia na MU zvládají také provozovat vrcholový sport a
reprezentovat Č eskou republiku. „Za to, jak jsme ve dvou předcházejících letech měli projekt správně plněný, jsme nyní získali nejvyšší možnou kvótu v
počtu podpořených sportovců. V kategorii A jich má Masarykova univerzita zařazeno dvanáct, v kategorii B patnáct a v kategorii C osmnáct,“ uvádí
proděkan fakulty sportovních studií a hlavní koordinátor projektu Oldřich Racek.
Volejbalistka klubu KP Brno Daniela Digrinová se do projektu UNIS dostala díky tomu, že už čtvrtým rokem hraje extraligu žen a poslední tři roky je
součástí širšího výběru ženské reprezentace. Zároveň studuje sdružený program Tělesná výchova a sport s přírodopisem se zaměřením na vzdělávání.
„Není to vždy jednoduché, klub i škola musí občas udělat nějaký kompromis, ale musím říct, že mi spousta pedagogů vychází vstříc a snaží se hledat
řešení. Navíc vím, že se vždy, kdyby byl problém, mohu obrátit na svého tutora v UNISu,“ hovoří o propojení vrcholového sportu se studiem a o roli
projektu duální kariéry Daniela.
Na základě svých sportovních výsledků je zařazena v kategorii C s finanční podporou 8 tisíc korun měsíčně. „Je to obrovská pomoc, jsou to finance, které
mohu využívat na různé sportovní pomůcky, doplňky stravy, regenerační procedury a oblečení na sport,“ dodává.
Tým KP Brno si letos v extralize vedl velmi dobře. Podařilo se mu vyhrát Č eský pohár, základní část zakončil na 2. místě, prošel vítězně semifinálovými
zápasy a ve finále získal stříbrné medaile. Nejen Daniela, ale i její spoluhráčky si přály získat medaili. „Byly jsme ve finále a chtěly zlatou. Nepodařilo se
nám to, ale i druhé místo je krásné. Jelikož jsme mladý tým, tak se určitě nemáme za co stydět,“ dodává Daniela, které na extraligovou sezonu navazuje
reprezentační sezona. „Těším se, až budu znovu její součástí, a doufám, že se konečně zúčastním nějaké větší mezinárodní akce.“
Projekt UNIS je projektem MŠMT a jeho resortního sportovního centra VICTORIA VSC. To v letošním roce spustilo také nový podprojekt EDIS, který se
týká vzdělávání podpořených sportovců. Masarykova univerzita na něj naváže cyklem přednášek o výživě (včetně problematiky dopingu ve sportu),
přednáškovým blokem zaměřeným na tematiku duální kariéry a workshopem Sport a podnikání s odborníky z oblasti sport business.
Sběr přihlášek do dalšího ročníku UNIS se uskuteční na konci roku, již v září ale proběhne doplňovací výběr pro čtvrtý kvartál za studenty, kteří již ukončí
studium na Masarykově univerzitě.

Instituce - UNIS
Lukostřelkyně Marie Horáčková vylepšila svůj vlastní český rekord
zcu.cz | 03.05.2022 | URL

Studentce Fakulty pedagogické, lukostřelkyni Marii Horáčkové, se v poslední dubnový den na ligových závodech ve středočeských Voticích dařilo.
Překonala totiž svůj vlastní český ženský rekord ve střelbě z reflexního luku a navýšila ho na 664 bodů.
Marie Horáčková je členkou univerzitního sportovního programu Western Stars a patří k nadaným studentům Západočeské univerzity, kterým pomáhá
sportovní kariéru se studiem skloubit program UNIS
Vloni se lukostřelkyně představila na olympijských hrách v Tokiu a rozhodně se nedá říci, že by zahálela. „V dubnu jsem byla dvou mezinárodních
závodech. Účastnila jsem se prvního kola Světového poháru, který se konal 18.–24. dubna v Turecku v Antalyi. Tam jsem se umístila na 7. místě, což je
nejlepší výsledek, kterého jsem dosáhla v seriálu světového poháru. Být v TOP 8 je velký úspěch! A předtím jsem byla také v Antalyi na Spring Arrows,
závod počítaný do světového žebříčku, kde jsem skončila 8. Mám radost ze startu do sezony,“ říká.
Dodejme, že na Světovém poháru v Antalyi padl ještě jeden rekord. Marie Horáčková spolu s Michalem Hlahůlkem zvýšil svůj rok starý rekord ve
smíšených dvojicích o 18 bodů a ustanovili jeho novou výši na 1310 bodů.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci Západočeské univerzity!
Fakulta pedagogická
Pavel KORELUS
Studentka Fakulty pedagogická a olympionička z Tokia v dubnu bodovala také na mezinárodních závodech v Turecku.

Kanoistika - slalom
Prskavec a Rohan vládli pohárovým závodům vodních slalomářů na Trnávce
sport.iDNES.cz | 08.05.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: ČTK, iDNES.cz | URL

Kajakář Jiří Prskavec a kanoista Lukáš Rohan ovládli oba víkendové závody Č eského poháru ve vodním slalomu, kterými na Trnávce začaly boje o
místo v reprezentačním družstvu pro tento rok. Oba medailisté z olympijských her v Tokiu mají v národním týmu místo jisté stejně jako další kanoisté

Václav Chaloupka a Gabriela Satková díky úspěchu na loňském mistrovství světa.

O složení reprezentace definitivně rozhodnou až za týden zbývající dva nominační závody v pražské Troji.Slalomáři sbírají body za umístění, přičemž
nejhorší výsledek se jim nezapočítá.

Stříbrný olympionik Rohan uspěl díky dvěma čistým finálovým jízdám. V sobotu byl i nejrychlejší, dnes sice mnohem lepší čas zajel mistr světa
C haloupka, ale dva „šťouchy“ ho odsoudily ke stříbru. Č tyři trestné sekundy inkasoval nečekaný šampion z loňského MS i v sobotu, kdy skončil čtvrtý.
Tokijský vítěz Prskavec se za víkend dopustil jediného dotyku, ale i s ním dnes triumfoval před bezchybným Alexandrem Maikranzem. Dvakrát během
dvou dnů vyhrála i Tereza Fišerová. Zatímco ale v sobotu byla nejlepší kanoistkou, dnes vládla kajakářkám a na C 1 po padesátisekundové penalizaci
nepostoupila do finále.
Bronzová medailistka z MS Gabriela Satková ve své silnější disciplíně C 1 obsadila dvakrát druhé místo, dnes ji porazila Eva Říhová. Ve Fišerové pak
našla jedinou přemožitelku i na kajaku.
Č eský pohár ve vodním slalomu na TrnávceŽeliv (Pelhřimovsko)
SOBOTA
Muži:
K1: 1. Prskavec 97,60 (0 trestných sekund), 2. Hradilek -0,97 (0), 3. Tunka (všichni USK) -1,04 (0).
C 1: 1. Rohan (USK) 103,86 (0), 2. Rak (Dukla) -5,80 (4), 3. Větrovský (USK) -6,42 (0).
Ženy
K1: 1. A. Galušková 112,46 (0), 2. Vojtová (obě USK) -0,34 (2), 3. Valíková (Dukla) -0,52 (2).
C 1: 1. Fišerová (Dukla) 119,08 (4), 2. G. Satková (USK) -0,95 (2), 3. Kneblová (Olomouc) -1,94 (0).
NEDĚLE
Muži:
K1: 1. Prskavec (USK) 92,76 (2 trestné sekundy), 2. Maikranz (Dukla) -1,08 (0), 3. Bárta (USK) -2,89 (2).
C 1: 1. Rohan 100,86 (0), 2. C haloupka (oba USK) -0,87 (4), 3. Heger (Dukla) -1,59 (2).
Ženy
K1: 1. Fišerová (Dukla) 104,6 (0), 2. G. Satková (USK) -1,72 (0), 3. M. Satková (Dukla) -5,26.
C 1: 1. Říhová (USK) 112,64 (0), 2. G. Satková -1,87 (0), 3. M. Satková -3,83 (0).
Foto:
SPOKOJENOST. Jiří Prskavec už ví, že účast na olympiádě v Tokiu má jistou.
Ivana Roháčková

Krasobruslení
OBRAZEM: Krasobruslařům tří zemí dává v Ostravě zabrat kouč olympijského vítěze
opavsky.denik.cz | 05.05.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: Marie Rodovská | URL

/FOTOGALERIE/ Kdo by nechtěl radu od trenéra olympijského vítěze z Pekingu 2022, trojnásobného mistra světa a šestinásobného amerického šampióna
Nathana C hena? Č eští, slovenští i tři ukrajinští krasobruslaři mají velké štěstí, že se jim v Ostravě věnuje Rafael Arutjunjan. Kouč s arménskými a
gruzínskými kořeny přiletěl ze zámoří s bývalým svěřencem Michalem Březinou, který letos ukončil závodní kariéru, aby na ledě pomohli dalším talentům
v cestě na vrchol.
„To, co dělá prezident vašeho svazu Stanislav Žídek pro české krasobruslení, je těžká práce. Snaží se ho posunout někam dál a to je správné. Doufám, že
u toho zůstane a bude v ní pokračovat, aby díra po Michalu Březinovi nebyla tak velká jako mezi Petrem Barnou a Tomášem Vernerem,“ připomíná Rafael
Arutjunjan dlouhé čekání na medaili od zlata z mistrovství Evropy a bronzu na olympiádě v Albertville 1992 k stříbru na ME 2007 a titulu evropského
šampióna 2008.
„Projekt Rafael“ rozjel svaz v roce 2018 jako pětiletý a jeho cílem bylo dokázat, že i v malé zemí jde zvednout úroveň krasobruslení a mezi talenty najít
dalšího Michala Březinu. Uskutečnil se i o rok později, v následujících dvou sezonách ho přerušil covid. Letos se v Ostravě koná potřetí, ale jeho účastníci
už jsou úplně jiní, stálicí zůstala jen česká mistryně a olympionička Eliška Březinová.
„Bohužel, dvouletá pauza se projevila. Nebyly závody a ten chtíč posunout se někam dál, u některých bruslařů nebyl. Ti, kteří byli na kempu první nebo
druhý rok, už v něm nejsou. Je tam generační obměna, teď se budeme snažit s těmi novými, kteří jsou dostatečně mladí na to, aby byli schopni se vydat
tím správným směrem,“ rád by pomohl svému následovníkovi Michal Březina. Bronzový muž z mistrovství Evropy 2013 a účastník čtyř olympiád se nyní
vydal na trenérskou dráhu.
Letos na ostravském ledu maká téměř padesátka sólistů, nově i ze zahraničí. Informace od zkušeného Rafaela Arutjunjana, který v minulosti dovedl na
výsluní třeba také Michell Kwanovou, Ashley Wagnerovou nebo Kanaďana Jeffrey Buttla, nasávají i jejich trenéři.
„Závodníci jsou podle výkonnosti rozděleni do tří skupin. Absolvovali testy na rychlost nebo dynamiku odrazu, jednou až dvakrát denně jsou na ledě, ale
mají také cvičení na suchu i mentální trénink,“ popisuje předseda českého svazu Stanislav Žídek náplň pětidenního kempu, který začal v pondělí.
„Č eská republika a svaz mě podporovaly celou kariéru, teď se to snažím vrátit tím, co tady děláme. Samozřejmě k tomu musí být i podpora trenérů a
porozumění tomu, co se jim snažíme dát. Neříkáme jim, že dělají věci špatně, snažíme se jim předat ideu o tom, kam až bruslení může jit,“ vysvětluje
Michal Březina svou motivaci.
„Máte štěstí, že máte Stanislava Žídka, Michala Březinu a Tomáše Vernera, kteří se zajímají o to, jak bruslení v zemi vypadá a starají se o jeho vývoj. V
Arménii jsem kdysi trénoval a v Gruzii, kde vedle Ameriky pořád žiji, nemá nikdo zájem bruslení celkově zlepšit, všechno se tam točí jenom okolo
jednoho závodníka,“ mrzí trenéra Rafaela Arutjunjana, že země, které jsou blízké jeho srdci, na budoucnost nemyslí.

Č eské taneční páry a sportovní dvojice budou mít letos své samostatné kempy.

Zdravotně postižení sportovci
Jen o kousek unikla střelci Markovi Bartoškovi medaile z letní deaflympiády
ČT 1 | 05.05.2022 | rubrika: 19:45 Branky, body, vteřiny | N1

Jan SMETANA, moderátor
Jen o kousek unikla střelci Markovi Bartoškovi medaile z letní deaflympiády. Ve střelbě ze vzduchové pušky vestoje obsadil v Brazílii čtvrté místo.
redaktorka
Marek Bartošek reprezentuje Č esko na čtvrté deaflympiádě. Na bronz si ve střelbě ze vzduchové pušky vestoje na 60 ran, které získal na hrách v
Bulharsku a Turecku, letos nenavázal. Ve své dominantní disciplíně skončil čtvrtý za dvěma indickými a jedním korejským soupeřem.
Marek BARTOŠEK, 4. místo ve střelbě ze vzduchové pušky
Před finále bylo prostě protestů, že jsme museli čekat kvůli tomu. Mám radost, že jsem aspoň z Evropy první.
redaktorka
Další Č ech Petr Gerber se mezi nejlepší osmičku v této disciplíně nedostal. Na své první deaflympiádě obsadil jedenácté místo.

Beachvolejbal
Porážka v prvním kole play off. Hermannová se Štochlovou skončily v Dauhá deváté
sport.iDNES.cz | 07.05.2022 | rubrika: Volejbal | autor: ČTK, iDNES.cz | URL

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou vypadly na turnaji Pro Tour C hallenge v Dauhá v prvním kole play off. Č eské
jedničky prohrály s třetími nasazenými Švýcarkami Joanou Heidrichovou a Anouk Vergé-Dépréovou 17:21, 18:21 a obsadily dělené deváté místo.

„Prohra se Švýcarkami určitě bolí, protože jsme na ně měly. Nedokázaly jsme to akorát dotáhnout do vítězného konce. Každopádně deváté místo je určitě
dobré,“ řekla Hermannová v nahrávce pro média.
Hermannová se Štochlovou si připsaly na katarském písku jedno vítězství stejně jako při březnové premiéře v novém elitním seriálu Pro Tour v mexické
Tlaxcale, kde byly sedmnácté.
V pátek zahájily soutěž v Dauhá těsnou porážkou se španělským párem María C arrová, Angela Lobatová poté, co neproměnily dva mečboly. Do play off
je posunula výhra 2:0 nad slovinskou dvojicí Tjaša Kotniková, Tajda Lovšinová.
„Odehrály jsme tři velice vyrovnané zápasy a rozhodně můžeme být spokojené s těmi ve skupině. První zápas jsme sice prohrály těsně o dva míče, ale
díky tomu, že jsme se rvaly o každý míč, tak nám těsná prohra v tie-breaku pomohla přeskočit play off kolo. Nemusely jsme hrát jeden extra zápas, což
byla určitě pomoc, protože podmínky v Dauhá jsou šílené. Hraje se ve 40 stupních a v tričku, takže nic moc,“ uvedla Hermannová.
Výsledek v Dauhá by měl české dvojici pomoct v boji o účast na mistrovství světa. „Získaných 230 bodů nám určitě pomáhá. Před turnajem jsme si
říkaly, že cokoli nad top 10 nám pomůže. Záležet bude i na tom, jak dohrají ostatní týmy, s kterými o místo na mistrovství světa bojujeme,“ dodala česká
beachvolejbalistka.
Turnaj Pro Tour kategorie C hallenge v plážovém volejbalu v Dauhá:
Ženy:

Play off - 1. kolo: Heidrichová, A. Vergé-Dépréová (3-Švýc.) - Hermannová, Štochlová (14-Č R) 2:0 (17, 18).
Foto:
Nově složený beachvolejbalový tým tvoří Marie Sára Štochlová, Sebastian Menegozzo a Barbora Hermannová (zleva).
Sport Invest

Cyklistika
Skvělé české juniorky na Světovém poháru v Albstadtu, Cink dvacátý
ceskysvazcyklistiky.cz | 08.05.2022 | autor: Filip Švestka | URL

Druhý díl Světového poháru horských kol pokračoval v německém Albstadtu, kde se mezi juniorkami blýskly na pátém místě Simona Spěšná a osmá
Eliška Hanáková. V nejsledovanější kategorii mužů obsadil 20. pozici Ondřej C ink a mezi ženami 29. místo Tereza Tvarůžková.
Ve světové konkurenci juniorek se v elitní desítce prosadila pátá Simona Spěšná se ztrátou 2:14 na vítěznou Monique Halter ze Švýcarska. Osmé místo ze
ztrátou necelých třech minut obsadila Eliška Hanáková. Mezi juniory zajel nejvýraznější výsledek dvaadvacátý Patrik Č erný, který zaostal za vítězem
Gustavem Pedersenem z Dánska o čtyři minuty.
V kategorii do třiadvaceti let zvítězili Martin Vidaurre Kossmann z C hile a Line Burquier z Francie. Z českých reprezentantů skončila nejlépe na 20. místě
Adéla Holubová a 36. Jan Zatloukal.
Mezi elitními ženami zvítězila Australanka Rebecca McC onnel. Své dosavadní maximum v závodě světového poháru zajela na 23. místě Tereza
Tvarůžková, když ztratila na vítězku 6:21. Č eská jednička a mistryně republiky Jitka Č ábelická dojela 36.
V kategorii mužů předvedl opět zcela dominantní výkon Brit Tom Pidcock. Ondřej C ink, kterého od minulého týdne limitují zdravotní potíže, skončil na 20.
příčce se ztrátou třech minut.
Výsledky :
Juniorky 1. Monique Halter (Švýc.) 56:38, 2. Anina Hutter (Švýc.) +1:23, 3. Natalia Grzegorzewska (Pol.) +1:44, … 5. Simona Spěšná +2:14, 8. Eliška
Hanáková +2:57, 28. Patricie Srnská +7:50, 30. Karla Nováková +8:45, 32. Nela Viktorová +8:58, 40. Adéla Kotlíková +9:50, 59. Adéla Foltýnová
+14:49.
Junioři: 1. Gustav Pedersen (Dán.) 1:02:14, 2. Jan C hristen (Švýc.) +0:44, 3. Paul Schehl (Něm.) +1:08 … 22. Patrik Č erný +4:03, 33. Ondřej Novotný
+5:14, 69. Filip Jech +8:16, 94. Matyáš Vondráček +10:39, 105. Daniel Rubeš +12:48, 118. Václav Ježek -1 kolo, 133. Borek Šísl -2 kola.
Muži U23: 1. Martin Vidaurre Kossmann (C hile) 1:10:01, 2. Gustavo Pereira (Bra) +0:37, 3. Dario Lillo (Švýc.) +0:4 3,… 36. Jan Zatloukal +4:45, 99. Jan
Sáska +10:32, 105. Jakub Vlasatý +11:01
Ženy U23: 1. Line Burquier (Fr.) 1:07:48, 2. Puck Pieterse (Niz.) +1:00 3. Sofie Pedersen (Dán) +1:39 … 20. Adéla Holubová +7:06, 43. Zuzana Šafářová

+12:43.
Ženy Elite: 1. Rebecca McC onnel (Aus.) 1:19:39, 2. Jenny Rissveds (Švéd.) +0:48, 3. Mona Mitterwallner (Rak.) +1:00, … 23. Tereza Tvarůžková
+6:21, 36. Jitka Č ábelická +8:06, 48. Jana C zeczinkarová +10:20.
Muži Elite 1. Tom Pidcock (Brit.) 1:18:42, 2. Nino Schurter (Švýc.) +0:20, 3. Vlad Dascalu (Rum.) +0:21, … 20. Ondřej C ink +2:58, 66. Jan Škarnitzl
+7:40, 68. Lukáš Kobes +7:51, 70. Jan Vastl +8:24, 91. Josef Jelínek -1 kolo.
Autor článku: Filip Švestka

T enis
Češky budou hrát v Římě nakonec tři! Martincová úspěšně prošla kvalifikací
tenisovysvet.cz | 08.05.2022 | autor: Jan Vojkůvka, Gökhan Taner | URL

Úspěšnou kvalifikaci na turnaji WTA v Římě má za sebou Tereza Martincová. Č eská tenistka ve finálovém kole porazila Slovenku Kristínu Kučovou
6:3, 6:4 a zahraje si na velkém italském turnaji hlavní soutěž. V pavouku podniku WTA 1000 doplní Karolínu Muchovou a Karolínu Plíškovou.
Poslední dva měsíce měla Tereza Martincová poměrně smůlu na losy, kvůli čemuž ji tížila série pěti porážek v řadě. Vedle dvou proher s Emmou
Raducanuovou nestačila česká tenistka na Paulu Badosaovou, Karolínu Muchovou a Annu Bondarovou.
Kvalifikace v Římě však vrátila Č ešku zpět na vítěznou vlnu. Po trochu složitějším souboji s Č íňankou C han, kterou v sobotu porazila 6:0, 4:6, 6:3, se
Martincová v neděli vypořádala s Kristínou Kučovou. V duelu plném brejků musela sice v obou setech dohánět manko, ale zejména obrat z 1:4 na 6:4 ve
druhé sadě byl parádním tenisovým kouskem.
Díky svému nedělnímu úspěchu tak Martincová rozšířila počet českých hráček v hlavní soutěži italského turnaje na tři.
V prvním kole se utká s Američankou Amandou Anisimovou, které se během letošní antukové části sezony poměrně daří a po semifinále v C harlestonu
dokráčela také do čtvrtfinále v Madridu. Martincová rozhodně ale nepůjde do zápasu bez šancí a ráda by jí oplatila dvě porážky, které od ní schytala v
letech 2019 a 2021.
Svou soupeřku pro první kolo se po skončené kvalifikaci dozvěděla i Karolína Muchová. O postup do druhého kola se utká s C horvatkou Petrou
Martičovou. Karolína Plíšková má jako nasazená šestka v úvodním kole volný los.
Karolína Plíšková Tereza Martincová Karolína Muchová

