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Česká univerzitní reprezentace odlétá ve dnech 7. – 10. ledna na Zimní světové univerzitní hry do Lake Placid, které se uskuteční od 12. do 22. ledna
2023. Ve 12 sportech, které jsou na programu ZSUH, se představí celkem 93 českých studentů, sportovců, které doprovází 49členný realizační tým

. 
Mezi realizační tým se řadí vedení výpravy, trenéři, lékařský doprovod, fyzioterapeuti, maséři a technický doprovod. Výprava je vedena předsedkyní
ČAUS Ivanou Ertlovou a její nejužší tým tvoří pracovníci sekretariátu a zástupci výkonného výboru ČAUS. 
Studenti se zúčastní soutěží ve všech 12 sportovních odvětvích, z toho ve 2 kolektivních sportech – v ledním hokeji a curlingu mužů. Poprvé v historii se
zúčastní vedle mužského hokejového týmu také tým ženského ledního hokeje. V individuálních sportech budou Češi startovat v biatlonu, běžeckém
lyžování, sjezdovém lyžování, freestyle lyžování (slopestyle, big air, skicross), krasobruslení (jednotlivci – muži, ženy), rychlobruslení – dlouhá dráha,
short track, severské kombinaci, skocích na lyžích a snowboardingu (alpský – paralelní obří slalom, paralelní slalom, freestyle, snowboardcross). 
Mezi největšími českými nadějemi na medaile jsou sjezdaři Tomáš Klinský (stříbrný medailista z Univerziády 2019) a Jan Zabystřan, rychlobruslařka
Veronika Antošová (dvojnásobná zlatá a jednou bronzová medailistka z Akademického mistrovství světa v Lake Placid 2022), biatlonistka Tereza Jandová
a běžkyně na lyžích Adéla Nováková. Poprvé v historii ČAUS vysílá vedle mužského také ženský tým ledního hokeje, který má velkou šanci uspět! 

Základní údaje o české akademické reprezentaci: 
142 účastníků (103 mužů, 39 žen) 
93 sportovců ze 33 vysokých škol, 49 členů doprovodu 
12 sportů – biatlon, běžecké lyžování, curling, freestyle, krasobruslení, lední hokej, rychlobruslení – dlouhá dráha, short track, severská kombinace,
sjezdové lyžování, skoky na lyžích, snowboarding 
Česká univerzitní reprezentace by ráda navázala na úspěšné vystoupení vysokoškoláků, kteří z posledních Zimních světových univerziád přivezli řadu
medailí. 
Krasnoyarsk, Rusko, 2019: 6 medailí – 1 zlatá, 2 stříbrné, 3 bronzové 
1. Petra Hynčicová Běh na lyžích Sprint TU Liberec 
2. Tomáš Klinský Sjezdové lyžování Super-G ČVUT 
2. Natálie Jurčová, David Tolar Biatlon Štafety dvojic mixy MU Brno, ČVUT 
3. Petra Hančová LOB Dlouhá trať Univerzita HK 
3. Adam Václavík Biatlon Hromadný start MU Brno 
3. Klára Kašparová Freestyle lyžování Ski C ross VUT v Brně 
Světové univerzitní hry (dříve Univerziády) jsou nedílnou součástí sportovní reprezentace České republiky, která je významně finančně podporována
Národní sportovní agenturou. Jednotlivé sportovní týmy i individuální sportovci jsou vysíláni v úzké koordinaci s příslušnými sportovními svazy a rezortními
sportovními středisky, Victoria VSC, Ministerstvo obrany ČR, Dukla Praha, Ministerstvo vnitra ČR, Olymp Praha. 
Naším cílem je dobře reprezentovat český univerzitní sport a ČR. Dosáhnout co nejlepších sportovních výsledků s finálovými a medailovými pozicemi v
duchu vysokého kreditu, který český univerzitní sport v zahraničí má. 
Jsme rádi, že se o účast české univerzitní reprezentace v USA zajímá i Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, DC, které je v kontaktu s vedením výpravy. Je
naplánované nejen společné setkání v Lake Placid v rámci oficiálního zahájení ZSUH, ale vážíme si toho, že pan velvyslanec ČR v USA Miloslav Stašek a
zástupci Velvyslanectví předpokládají podpořit sportovce v průběhu soutěží přímo na sportovištích. 
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Složení českého univerzitního týmu a nominace pro jednotlivé sporty najdete v přiloženém dokumentu. 

Základní údaje o ZSUH 2023: 
Zimní světové univerzitní hry (World University Games) – dříve Univerziáda 
Největší zimní sportovní studentská akce na světě ročník 
Pod hlavičkou Mezinárodní federace univerzitního sportu (FISU) 
2500 účastníků 
1600 studentů více než 600 univerzit více než 50 zemí světa 
12 sportů 
11 soutěžních dnů 
10 sportovišť 

Sportoviště: 
Saranac Lake C ivic Center (curling) 
Cheel Arena At C larkson (lední hokej) 
Whiteface Mountain (sjezdové lyžování) 
Maxcy Hall At SUNY Potsdam (lední hokej) 
Olympic Center (krasobruslení, lední hokej) 
Roos House At SUNY Canton (lední hokej) 
Olympic Speed Skating Oval (rychlobruslení, short track) 
Olympic Jumping Complex (freestyle a freeski, skoky na lyžích, severská kombinace) 
Van Hoevenberg (biatlon) 
Gore Mountain (snowboarding, freestyle a freeski) 
Americké městečko Lake Placid leží na severu státu New York nedaleko hranic s Kanadou. V roce 1980 se zde konaly 13. Zimní olympijské hry. Tou dobou
ještě Československá výprava si odvezla jedinou medaili. Bronz vybojovala Květa Jeriová v běhu na lyžích na 5 km. 
Detailní informace o akci jsou přístupné na oficiálních stránkách Lake Placid 2023: https://www.lakeplacid2023.com/ 
O úspěších českých akademiků na hrách budeme pravidelně aktualizovat na webu www.caus.cz a na sociálních sítích (viz níže). 
Online přenos můžete sledovat zde: 
Reportáže bude pravidelně vysílat Česká televize na ČT Sport. 
Sociální sítě ZSUH 2023: 

Basketbal

Nejvyšší výhra Pražanek. Deklasovaly Szekszárd
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SZEKSZÁRD/PRAHA – Drtivým vítězstvím 95:56 vstoupily do nového roku basketbalistky USK Praha. Svěřenky trenérky Natálie Hejkové se v maďarském
Szekszárdu blýskly nejvyšším triumfem v této sezoně Euroligy. 
Druhou polovinu základní části evropské soutěže odstartoval pražský tým ve velkém stylu. V dresu hostujícího celku zářilo americké duo Alyssa
Thomasová (20 bodů, 10 asistencí) – Brionna Jonesová (19 bodů, 10 doskoků). Nejlepší střelecký výkon v euroligovém ročníku předvedla Tereza
Vyoralová, která zaznamenala 13 bodů. 
Outsider se držel jen v úvodních minutách (13:9). Poločas vyhrál tým USK díky 19bodové šňůře 50:26 a suverénně si počínal i v dalším průběhu. Těsně
před koncem vedly české mistryně dokonce o 43 bodů. Maďarský tým, který držela 18bodová Victoria Viviansová, v závěru kosmeticky upravil skóre na
rozdíl 39 bodů. Dosud nejvyšším vítězstvím v sezoně Euroligy byl pro USK triumf nad Olympiakosem Pireus o 32 bodů. 
Účastnice posledního Final Four poskočily v tabulce skupiny A na druhé místo o skóre před polské Polkowice, které utrpěly debakl 61:111 na hřišti
Fenerbahce Istanbul. Turecký celek má v čele tabulky rovněž 14 bodů. 

Euroliga v číslech 

Skupina A - 8. kolo: Szekszárd-USK Praha 56:95 (13:18, 13:32, 16:21, 14:24). Nejvíce bodů: Viviansová 18, Studerová 12, Hebardová a Goreeová po 8 -
Thomasová 20, Jonesová 19, Vyoralová a Fágbénléová po 13. Fauly: 17:14. Trestné hody: 11/8 - 18/15. Trojky: 2:6. Doskoky: 29:49. Další zápasy:
Fenerbahce Istanbul-Polkowice 111:61, Olympiakos Pireus-Bourges 66:81. Čelo tabulky: 1. Fenerbahce 14, 2. USK Praha 14, 3. Polkowice 14. Skupina B:
Mersin-Salamanca 85:80 (za hosty Reisingerová 5 bodů a 2 doskoky). 

Zdravotně postižení sportovci

Silvestrovský běh v Přerově hostil šampiona, vyhrál Michal Stanovský
Nové Přerovsko | 06.01.2023 | rubrika: sport z přerovska | autor: PETRA POLÁKOVÁ-UVÍROVÁ | N1

Vytrvalostní běžci, kteří mají na svém kontě cenná vítězství, ale i amatéři a nadšenci, kteří sportují jen tak pro radost. Na startu čtyřiačtyřicátého ročníku
Silvestrovského běhu, který se koná každoročně v Přerově, se sešlo v sobotu dopoledne téměř osm desítek borců. Závod vyhrál podle očekávání vzácný
host letošního klání – vítěz maratonu na Letní deaflympiádě v Brazílii Michal Stanovský. 
„Účast je velká a zapsaných je čtyřiasedmdesát závodníků. Tento ročník je výjimečný tím, že tu máme kromě tradičních běžců i vítěze maratonu na Letní
deaflympiádě, což je olympiáda pro neslyšící běžce. Konala se v Brazílii a Michal Stanovský na ní porazil i favorizované soupeře. Medaili jsme viděli a je
moc krásná,“ řekla mluvčí závodu Barbora Punge Puchalská. 

NA START SE POSTAVIL I NEJSTARŠÍ ÚČASTNÍK 

Na Silvestrovském běhu nechyběl ani nejstarší účastník závodu Ivan Chajda, který se i ve svých šestasedmdesáti letech těší skvělé formě. „Běhá pořád
výborně a má za sebou více než pětatřicet startů tohoto závodu. Letos běží se startovním číslem 1 a jsme rádi, že je opět tady,“ doplnila. 
Kromě ostřílených borců přitáhl Silvestrovský běh i mladší účastníky. „Jsou tu závodníci nejen z Přerova, ale i jiných měst. Omladina, benjamínci a junioři
– takže za organizátory rozhodně spokojenost. 
Trasa je dlouhá 7,5 kilometru a běží se tři kola po dvou a půl kilometrech. Startuje se u loděnice, trasa dál pokračuje k Laguně, skateparku a zase zpátky
k loděnici,“ popsala. Klání vždy doprovází nadšené aplaudování a povzbuzování publika. 
Vítěz Silvestrovského běhu Michal Stanovský byl se svým výkonem spokojený. „Jsem tady poprvé, protože většinou vždy běžím závod v Ostravě, kde
jsem se narodil. Dnes jsem se ale rozhodl pro menší změnu a vyzkoušel si to tady v Přerově. Čas jsem měl 24:48, bylo to těžké a běžel jsem celou dobu
naplno, protože jsem si řekl, že to zkusím zvládnout v dobrém limitu,“ prozradil Michal Stanovský. 
Na druhém místě skončil Petr Kučera, několikanásobný vítěz minulých ročníků. Se stříbrnou medailí je spokojený. „Mládí vpřed, nemrzí mě, že jsem letos
nevyhrál. Je dobře, že se tohoto závodu účastní i mladí kluci a posunují laťku, protože tradice se musí držet. Podmínky byly výborné – osm stupňů nad
nulou a déšť, za mě ideál,“ pochvaloval si. 

DÉŠŤ NEBYL PŘEKÁŽKOU 

Deštivé počasí běžcům nevadilo a v průběhu náročného závodu dokonce na chvíli vysvitlo sluníčko. „Déšť mi nevadí, běží se mi v něm dobře. Letos jsem
ale moc netrénoval, protože jsem byl dva týdny nemocný. Dostal jsem se z toho, tak jsem tady. Sedm a půl kilometru se dá zvládnout,“ svěřil se jeden z
účastníků Igor Tadic.´ 
S formou si nedělal velké starosti Ivan Pavel, který běží podle svých slov hlavně pro radost. „Mám ambice doběhnout za 45 minut, což podle časů z
minulých ročníků znamená, že bych měl být úplně poslední. To je můj cíl. Natrénováno mám, chce to hodně piva a smažených brambůrků. Smažená jídla
– to je můj recept na úspěch,“ uzavřel se smíchem. 
Fotogalerie na www.prerovskydenik.cz, stačí načíst QR kód 
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