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Kanoistika - slalom

Vodní slalomáři znají složení reprezentace na letošní sezónu
...ho mistr světa z roku 2017 Ondřej Tunka, který po fantastickém výkonu vyhrál a na poslední chvíli se v celkovém hodnocení vyhoupl do čela. S Vítem
Přindišem v reprezentaci doplní vítěze z Tokia Jiřího Prskavce. Ke změně oproti loňsku došlo ještě mezi kajakářkami, k Antonii Galuškové se
nominovaly...
ČT 1 | 15.05.2022 | rubrika: 19:45 Branky, body, vteřiny | N1

Šerm

Kordista Jurka skončil patnáctý na SP v Heidenheimu, Čupr byl hned za ním
...Jakub Jurka obsadil na Světovém poháru v šermu kordem v Heidenheimu 15. místo. Hned za ním skončil další český reprezentant Michal Čupr.

Jurku, jenž měl na úvod volný los, po čtyřech vyhraných soubojích zastavil Ital Andrea Santarelli, který zvítězil 15:13. Čupr si připsal pět...
sport.iDNES.cz | 13.05.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: ČTK | URL

Obsahové duplicity: 13.05.2022 - sport.cz N1 URL

Zdravotně postižení sportovci

Neslyšící sportovci z České republiky prožili nejlepší den v historii
...nejlepší den v historii svých účastí na letních deaflympiádách. V Brazílii získali během pouhých šesti hodin 3 zlaté medaile. Jednu má diskařka Lenka
Matoušková a 2 jsou z tenisových kurtů. U obou byl Jaroslav Šmédek. 
redaktor 
Tenista Jaroslav Šmédek v součtu dvou letních...
helpnet.cz | 15.05.2022 | URL

Obsahové duplicity: 14.05.2022 - ČT 1 N1

Beachvolejbal

Na beachové Pro Tour v Ostravě budou kromě hvězd nejméně tři české páry
...Pro Tour kategorie Elite 16 v Ostravě v plážovém volejbalu zahrají hlavní soutěž, v níž nechybí většina největších hvězd. Vedle světových čtyřek
Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem se mezi nejlepších šestnáct týmů díky divoké kartě dostali také Jakub Šépka s Tomášem Semerádem
i domácí ženské...
sport.cz | 12.05.2022 | rubrika: Míčové sporty | URL

Triatlon

Dva dny, 4 vítězství: triatlonista Grebík ovládl český šampionát v supersprintu
...při kterém se o víkendu 14. a 15. května závodilo také o mistrovské tituly a kvalifikační místa pro mistrovství Evropy. Svými výkony dominoval Radim
Grebík, který se radoval z vítězství při všech čtyřech startech. Díky tomu získal nejen individuální titul, ale s domácím týmem Titan Trilife Zlín...
zlinsky.denik.cz | 15.05.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: Libor Kopl | URL

Obsahové duplicity: 15.05.2022 - triatlon.cz N1 URL

Plné znění

Kanoistika - slalom

Vodní slalomáři znají složení reprezentace na letošní sezónu
ČT 1 | 15.05.2022 | rubrika: 19:45 Branky, body, vteřiny | N1

Jan SMETANA, moderátor 
Vodní slalomáři znají složení reprezentace na letošní sezónu. Jistotu měli jen medailisté z olympijských her a mistrovství světa. Zbytek musel bojovat v
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nominačních závodech. Neuspěl v nich kajakář Vavřinec Hradilek.

redaktorka 
Vavřinec Hradilek bude v reprezentaci chybět po třech letech. Zkazil druhý ze čtyř závodů před týdnem na Trnávce a dnes mohl vše zachránit nejhůř
druhým místem. Dojel až devátý. Nahradil ho mistr světa z roku 2017 Ondřej Tunka, který po fantastickém výkonu vyhrál a na poslední chvíli se v
celkovém hodnocení vyhoupl do čela. S Vítem Přindišem v reprezentaci doplní vítěze z Tokia Jiřího Prskavce. Ke změně oproti loňsku došlo ještě mezi
kajakářkami, k Antonii Galuškové se nominovaly kanoistka Tereza Fišerová a dnešní vítězka Barbora Valíková.

Šerm

Kordista Jurka skončil patnáctý na SP v Heidenheimu, Čupr byl hned za ním
sport.iDNES.cz | 13.05.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: ČTK | URL

Olympionik Jakub Jurka obsadil na Světovém poháru v šermu kordem v Heidenheimu 15. místo. Hned za ním skončil další český reprezentant Michal
Čupr.

Jurku, jenž měl na úvod volný los, po čtyřech vyhraných soubojích zastavil Ital Andrea Santarelli, který zvítězil 15:13. Čupr si připsal pět výher. Mezi
nejlepší šestnáctku postoupil po vítězství nad zkušeným reprezentačním kolegou Jiřím Beranem, účastníka olympijských her v Riu de Janeiro porazil
14:13. V další kole Čupra vyřadil Američan Curtis McDowald po výhře 15:11.

Beran skončil na 24. místě a Martin Rubeš obsadil 47. příčku. Soutěž vyhrál Francouz Romain Cannone.

Foto:
Český šermíř Jakub Jurka (vlevo) v Tokiu nestačil na domácího Kazujasa Minobeho.
Reuters

Zdravotně postižení sportovci

Neslyšící sportovci z České republiky prožili nejlepší den v historii
helpnet.cz | 15.05.2022 | URL

15.05. 2022 - 09:27 ČT 1 19:45 Branky, body, vteřiny Jan SMETANA, moderátor

Neslyšící sportovci z České republiky prožili nejlepší den v historii svých účastí na letních deaflympiádách. V Brazílii získali během pouhých šesti hodin 3
zlaté medaile. Jednu má diskařka Lenka Matoušková a 2 jsou z tenisových kurtů. U obou byl Jaroslav Šmédek. 
redaktor 
Tenista Jaroslav Šmédek v součtu dvou letních deaflympijských her ještě v mužském singlu neztratil ani set. A ve dvouhře vybojoval už druhé zlato. I
přes mírné zaváhání ve druhé sadě porazil Maďara Gábora Mathého 6:3, 7:6. 
Jaroslav ŠMÉDEK, dvojnásobný vítěz deaflympijských her 2022 v tenise 
Byl tam ten 1 moment, kdy jsem prodával 3:5 ze stavu 5 na 40. On tam dal dvojchybu a v tu chvíli jsem si řekl, zkusím to, a otočil jsem to. 
redaktor 
O 2 hodiny později jsi Šmédek s Kateřinou Blažčíkovou připsal po výhře nad smíšeným pádem z Tchaj-wanu 6:4, 6:2 další zlatý triumf, tentokrát ve
čtyřhře. 
Jaroslav ŠMÉDEK, dvojnásobný vítěz deaflympijských her 2022 v tenise 
Nikdy bych tomu nevěřil, že budu mít 2 zlaté medaile z deaflympidáy, ale jsem neskutečně moc rád. 
redaktor 
Neslyšící atletka Lenka Matoušková obhájila zlatou deaflympijskou medaili, když v brazilském Caxais Do Sul dosáhla nejlepšího výkonu v páté sérii, ve
které vrhla disk do vzdálenosti 45 m a 94 cm. 
Lenka MATOUŠKOVÁ, vítězka deaflympijských her 2022 v hodu diskem 
Pocit je to dobrej, že jsem to zvládla, ale na druhou stranu hodně zvláštní závod. Oproti minulé deaflympiádě ta víra v tom zlato byla slabší, protože jsem
před odletem na deaflymipiádu měla antibiotika a měla jsem horečku, šest kilo dole, svaly trošku jakoby opadly, ale naštěstí tady jsme stihli ještě něco
přitrénovat, takže si myslím, že vzhledem k všem těm okolnostem, to šlo všechno dobře, dopadlo. 
Monitoring médií 

Beachvolejbal

Na beachové Pro Tour v Ostravě budou kromě hvězd nejméně tři české páry
sport.cz | 12.05.2022 | rubrika: Míčové sporty | URL

Minimálně tři české páry si na květnovém turnaji Pro Tour kategorie Elite 16 v Ostravě v plážovém volejbalu zahrají hlavní soutěž, v níž nechybí většina
největších hvězd. Vedle světových čtyřek Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem se mezi nejlepších šestnáct týmů díky divoké kartě dostali také
Jakub Šépka s Tomášem Semerádem i domácí ženské jedničky Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou. Další dvě české dvojice
nastoupí v kvalifikaci, která se koná 25. května.

O jedno ze čtyř zbývajících míst v hlavní soutěži budou ve středeční kvalifikaci usilovat Kryštof Jan Oliva s Tadeášem Trousilem a Anna Pospíšilová s
Martinou Williams. Ve čtvrtek a v pátek jsou na programu zápasy ve skupinách, o víkendu se v Dolních Vítkovicích odehraje play off, jež vyvrcholí
nedělními zápasy o medaile. 
Ze světových hvězd se v Ostravě představí například olympijští vítězové z Tokia Anders Mol a Christian Sörum z Norska, úřadující světové jedničky
Stefan Boermans a Yorick de Groot z Nizozemska či jejich krajané a obhájci loňského prvenství Alexander Brouwer a Robert Meeuwsen. Z ženských párů
diváci uvidí mistryně světa Sarah Pavanovou s Melissou Humanaovou-Paredesovou z Kanady nebo první tým světového pořadí Nizozemky Katju
Stamovou a Raisu Schoonovou. 
Turnaj Světového okruhu se v Ostravě poprvé konal v roce 2018, kdy fanoušky potěšily vítězné Markéta Nausch Sluková s Hermannovou. O rok později
skončili Perušič se Schweinerem druzí, stejné umístění zopakovali po roční koronavirové pauze i loni. Letos se turnaj dostal v nově zavedené sérii Pro
Tour do nejvyšší kategorie, nakonec se jej i přes finanční komplikace podaří uskutečnit. 

Triatlon
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Dva dny, 4 vítězství: triatlonista Grebík ovládl český šampionát v supersprintu
zlinsky.denik.cz | 15.05.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: Libor Kopl | URL

Odstartováno! Český pohár v olympijském a sprint triatlonu 2022 otevřel SUPERSPRINT Triatlon Zlín, při kterém se o víkendu 14. a 15. května závodilo
také o mistrovské tituly a kvalifikační místa pro mistrovství Evropy.

Svými výkony dominoval Radim Grebík, který se radoval z vítězství při všech čtyřech startech. Díky tomu získal nejen individuální titul, ale s domácím
týmem Titan Trilife Zlín triumfoval také ve štafetě. Mezi ženami zaskočila všechny favoritky dorostenka Kateřina Hadravová.
SUPERSPRINT TRIATLON Zlín, 14.-15. května 2022

Muži: 1. Radim Grebík, 2. David Martin, 3. Tomáš Kříž

Ženy: 1. Kateřina Hadravová, 2. Michaela Štěrbová, 3. Kristýna Dvořáková

V rámci individuálního závodu se triatlonisté postavili na start hned třikrát. Nejprve v sobotu absolvovali individuální rozjížďku, na základě jejích výsledků
pak byli rozděleni do semifinále. V neděli závod vyvrcholil finálovými jízdami. Pokaždé přitom absolvovali 300 m plavání ve venkovním 25m bazénu Lázní
Zlín, 6 km cyklistiky na 1,5km okruhu, jehož součástí byl strmý výjezd po dlažebních kostkách i technický sjezd, a nakonec 1,6 km běhu na atletickém
tartanovém oválu.

Mezi muži si velmi dominantně počínal Radim Grebík, který ovládl individuální rozjížďku a nejlepší čas si připsal také v rámci semifinále.

V nedělním finále s ním dokázali nejprve držet krok David Martin s Tomáš Křížem.

„Tomáš ztratil kontakt na kole v technickém sjezdu, kde víc přibrzdil a už nás potom nechytil. S Davidem jsme pak většinu cyklistiky jeli spolu, ale on si v
posledním kole zvolnil, aby si odpočinul před během. Já jsem rubal dál a do depa jsem si přivezl náskok. I když jsem pak strávil v depu hodně času,
podařilo se mi ten náskok uhlídat,“ popsal finále Grebík, který porazil dva své týmové kolegy z Titanu Trilife – druhého Davida Martina o 31 vteřin a
třetího Tomáše Kříže o 64 vteřin.

Skvělý víkend pak český reprezentant podtrhl ve štafetách, do kterých nastoupil společně s Vandou Křížkovou a Tomášem Křížem.

„Jel jsem první úsek. Ještě na kole jsme byli s Davidem Martinem, ale v běhu jsem pak nastoupil a předával jsem s náskokem 25 vteřin. Pak už jsme si
na dalších úsecích náskok pohlídali,“ uvedl Grebík.

První závod českého poháru štafet tak ovládl Titan Trilife A, který zvítězil před sestavou Titan Trilife B (David Martin, Tereza Svobodová, Filip Václavík).
Třetí místo patří Triatlonové akademii Plzeň 2 (Filip Nýdrle, Kristýna Dvořáková, Tomáš Knejzlík).

„Měl jsem velkou motivaci. Závodilo se na domácí půdě, na trati, která mi sedí, a věděl jsem, že se sejde dobrá parta. Dnes jsem fakt chtěl zvítězit,“
usmíval se Grebík po závodě.
Dorostenka zaskočila favoritky

V závodě žen byla po sobotních výkonech jasně největší favoritkou Michaela Štěrbová, která ovládla individuální rozjížďku. A jednoznačně nejlepší čas si
připsala také v semifinále, kde na ni druhá nejrychlejší závodnice, kterou byla Kateřina Mičková, ztratila 45 sekund.

V neděli ale bylo všechno jinak! Ještě po plavecké části sice vedla Štěrbová, která byla jedinou závodnicí s plaveckým časem pod 4 minuty (3:55,15), pak
ale ztratila své vedení v depu, ve kterém si připsala třetí nejpomalejší čas.

Na cyklistické části se dostala do vedení dvojice Kateřina Hadravová a Kristýna Dvořáková. „Střídaly jsme a snažily jsme se spolupracovat. V posledním
kopci jsem pak Kristýně ujela a na běhu už jsem si náskok pohlídala,“ vyprávěla v cíli Kateřina Hadravová.

Táborská závodnice je svým věkem ještě dorostenka a ve Zlíně si připsala svůj první titul i pohárové vítězství v absolutním pořadí v kariéře.

„Něco takového jsem vůbec nečekala. Vítězství překvapilo i mě samotnou. Asi mi pomohlo to náročné kolo a také skvělí diváci, kteří byli úplně všude,“
usmívala se Hadravová, která si vítězstvím zajistila nominaci na mistrovství Evropy v super sprintu, které se uskuteční 27.-29. května v polském Olštýně.

Pro druhé místo si doběhla Michaela Štěrbová, bronz si ze Zlína odvezla Kristýna Dvořáková.

Český pohár v olympijském a sprint triatlonu bude pokračovat už 28. května na Brněnské přehradě, kde se uskuteční INTERTECH TRIATHLON
SUPERPRESTIGE Brno.
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