
23.01.2023

Atletika

Skvělý Staněk. Na mítinku v Jablonci předvedl v kouli nejlepší světový výkon
...start do halové sezony předvedl koulař Tomáš Staněk. Na 50. ročníku mítinku Jablonecká hala, který patří do bronzového seriálu World Athletics
Indoor Tour, triumfoval vrhem do vzdálenosti 21,43 metru, což představovalo nejlepší světový výkon. Koule z pravačky českého rekordmana Tomáše
Staňka...
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Krpálek se vrací do staré váhové kategorie
... Praha – Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se vrací do kategorie do 100 kilogramů, v které vyhrál mistrovství světa i Evropy a v
roce 2016 olympijské hry v Riu de Janeiro. Pak se začal prát v nejtěžší váze, kde získal rovněž všechny trofeje včetně olympijského zlata. Pro návrat se...
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Plavání

Seemanová je potřetí nejlepší českou plavkyní roku
...Barbora Seemanová se znovu stala nejlepší českou plavkyní roku. Na ocenění za sezony 2018 a 2021 navázala trofejí za tu loňskou. O většinu
vrcholných akcí roku 2022 sice kvůli zdravotním problémům přišla, ale v prosinci skončila na dvoustovce pátá na mistrovství světa v krátkém bazénu.
Ceny pro...
iportal24.cz | 19.01.2023 | URL

Obsahové duplicity: 19.01.2023 - sport.cz N1 URL

Plné znění

Atletika

Skvělý Staněk. Na mítinku v Jablonci předvedl v kouli nejlepší světový výkon
denik.cz | 22.01.2023 | rubrika: Atletika | autor: Milan Novotný | URL

Vydařený start do halové sezony předvedl koulař Tomáš Staněk. Na 50. ročníku mítinku Jablonecká hala, který patří do bronzového seriálu World
Athletics Indoor Tour, triumfoval vrhem do vzdálenosti 21,43 metru, což představovalo nejlepší světový výkon.

Koule z pravačky českého rekordmana Tomáše Staňka doletěla nejdál ve třetí sérii a druhý Rumun Toader zaostal zpět víc jak o metr (20,36). „Doufal
jsem, že hodím dál než v tréninku, a to se povedlo. S tím asi můžu být spokojený,“ pochvaloval si halový mistr Evropy z roku 2021.
Největší hvězdou mítinku byla evropská i světová šampionka v běhu na 60 metrů Dina Asherová-Smithová. Britka zaostala v hale na Střelnici časem 7,09
sekundy o jednu setinu za svým osobním maximem, který si vytvořila v roce 2015 v Praze na halovém ME.

I ona se dostala do čela letošního pořadí. Překážkář Petr Svoboda vyhrál časem 7,59 závod 60 metrů s plůtky. Osmatřicetiletý český rekordman se se tak
vyhoupl do čela evropských tabulek.
Veleba čekal dvanáct let
Na hladké šedesátce zazářil šestatřicetiletý Jan Veleba. Sprinterský matador z Dukly Praha doběhl za Turkem Özerem (6,58) a Polákem Wdozikem (6,61)
na třetím místě a v 36 letech si vylepšil osobní rekord na 6,64.
A čekal na to víc než desetiletí. „Trvalo dvanáct let, než jsem mohl při šedesátce říci Personal Best. Děkuji všem, co mi pomáhají,“ vzkázal na facebooku
spoludržitel českého rekordu na venkovní stovce, který se na Julisce stará i o výchovu svých nástupců.
Ti o sobě dali vědět právě v Jablonci nad Nisou. Stanislav Jíra se v rozběhu blýskl skvělým osobákem 6,68. Do finále však kvůli zranění nenastoupil.
Druhý Velebův svěřenec Matyáš Koška se do finálové osmičky probojoval. V elitní sestavě dosprintoval jako šestý a taktéž si vytvořil kariérní maximum
6,72.
Foto:
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Aktuálně 

Praha – Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se vrací do kategorie do 100 kilogramů, v které vyhrál mistrovství světa i Evropy a v roce
2016 olympijské hry v Riu de Janeiro. Pak se začal prát v nejtěžší váze, kde získal rovněž všechny trofeje včetně olympijského zlata. Pro návrat se
rozhodl, aby si užil techničtější styl boje. V nejtěžší hmotnostní kategorii patřil Krpálek s necelými 120 kilogramy k lehčím judistům. 
„Poslední rok jsem byl dost zraněný a mohlo to být i tím, že jsem se pral se soupeři o 50, 60 kilo těžšími. Celkově mě to judo v plusce nenaplňuje tak
jako v té váze nižší,“ řekl. Prvním testem formy ve staronové kategorii bude už příští týden turnaj Grand Prix v Portugalsku. O týden později bude
následovat Grand Slam v Paříži. 

Plavání

Seemanová je potřetí nejlepší českou plavkyní roku
iportal24.cz | 19.01.2023 | URL

Kraulařka Barbora Seemanová se znovu stala nejlepší českou plavkyní roku. Na ocenění za sezony 2018 a 2021 navázala trofejí za tu loňskou. O
většinu vrcholných akcí roku 2022 sice kvůli zdravotním problémům přišla, ale v prosinci skončila na dvoustovce pátá na mistrovství světa v krátkém
bazénu. Ceny pro nejlepší reprezentanty Českého svazu plaveckých sportů byly dnes vyhlášeny na galavečeru, při kterém se s kariérou rozloučil
dlouholetý reprezentant a účastník tří olympiád Jan Micka.

Předloňská mistryně Evropy Seemanová se loni po vleklém zranění zad nestihla připravit na mistrovství světa a chtěla naladit formu na mistrovství
Evropy, o které ji ale připravila borelióza. V létě odešla od dlouholeté trenérky Petry Škábové do mezinárodní skupiny Švýcara Luka Gabrila a na podzim
se dostala do výborné formy. 
Ve finále MS v krátkém bazénu vylepšila vlastní národní rekord o více než půl sekundy na 1:52,66. Od medaile ji dělilo 38 setin. »Jsem moc vděčná, že
jsem se po všech zraněních a trablích mohla vrátit tam, kde jsem byla. Byly tam chybičky, na kterých je potřeba pracovat, ale jsem ráda, jak to dopadlo
a že mám na čem pracovat,« uvedla ve videovzkazu na galavečeru, kterého se nemohla osobně zúčastnit. 
V bazénovém plavání za ní skončily dvě finalistky mistrovství Evropy v dlouhém bazénu, Kristýna Horská a Simona Kubová. Druhá jmenovaná v 31
letech spřádá plány na další závodní rok. »Jsem ráda, že se i ve svých letech dokážu zlepšovat a loni jsem zaplavala český rekord. Chci se zlepšit v
dlouhém bazénu. Začala jsem běhat, tak uvidíme. Ráda bych se kvalifikovala na mistrovství světa v dlouhém bazénu,« řekla. 
Naopak s kariérou se v 28 letech rozloučil dlouholetý nejlepší český vytrvalec v bazénu Micka. Český rekordman na kraulařských tratích od 400 do 1500
metrů v dlouhém bazénu se poslední dva roky potýkal s výrazným poklesem formy. K někdejším časům se ani nepřibližoval a v minulé sezoně se
nekvalifikoval na evropský a světový šampionát. V listopadu získal na osmistovce titul mistra republiky v krátkém bazénu, ale na vrcholné scéně už
pokračovat nebude. 
Nejlepším juniorem byl vyhlášen Daniel Gracík, majitel dvou stříbrných medailí z loňského mistrovství světa této věkové kategorie. Dálkovým plavcům
kraluje Lenka Štěrbová, nejlepším skokanem do vody je stejně jako loni Michal Navrátil. Ocenění v synchronizovaném plavání znovu získala Karolína
Klusková, tentokrát s Anetou Mrázkovou, s níž byla jedenáctá na mistrovství Evropy. 
(čtk) 

Nejlepší českou plavkyní je znovu kraulařka Barbora Seemanová (na snímku z 2. prosince 2021). FOTO - ČTK/Michal Krumphanzl 
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