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VICTORIA VSC MŠMT

Boccia mě baví a chci hrát lépe, přibližuje Adam Peška své plány
...vyhrát a prohrát může každý. Zlepšily se mi i finanční podmínky. V Národní sportovní agentuře jsem v reprezentaci A, a také jsem pod Victorií.
(Victoria VSC – Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT, pozn.red.) Autor: Vojtěch Donát Foto: Archiv ČPV ...
paralympic.cz | 27.05.2022 | URL

Vzdělávací platforma EDIS pomáhá sportovcům i trenérům
...sportu a zdravého životního stylu. Vzdělávací platformu EDIS spustila u příležitosti dne učitelů a 430. výročí narození Jana Amose Komenského
VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT . Hlavním posláním tohoto resortního sportovního centra Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy je...
vspj.cz | 24.05.2022 | URL

Kanoistika - slalom

Skvělá Fišerová! Na ME má zlato v extrémním slalomu a bronz v kanoi
...že mi pak odepsali ten dotek, tak ten čas 115, to jsem si říkala, že to byla fakt dobrá jízda," uvedla.

Další česká finalistka Gabriela Satková skončila s dvěma trestnými sekundami osmá. Bronzovou medailistku z loňského mistrovství světa ve finále
potrápily i technické problémy....
isport.cz | 29.05.2022 | rubrika: Kanoistika | autor: ČTK,iSport.cz | URL

Kajakář Jiří Prskavec se po páté stal mistrem Evropy. Jinak Češi drží evropský trůn už čtyři roky
Jiří Prskavec už popáté opanovat evropský trůn. Na Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Liptovském Mikuláši byl rychlejší o 1,32 vteřin. Obhájce
titulu Vít Přindiš se nevešel do jedné z posledních bran a skončil na konci finálového pole. Třetí český kajakář Ondřej Tunka skončil pátý a Tereza...
sportovnilisty.cz | 29.05.2022 | rubrika: Články | URL

Plavání

Doplavaly pro cenné kovy
...české plavkyně se prosadily na stupně vítězů na mezinárodním mítinku v Monaku, kterým začala prestižní série Mare Nostrum. Barbora Janíčková
obsadila druhé místo na 100 metrů volný způsob. Trojnásobná olympionička Simona Kubová (na snímku) byla třetí na 100 metrů znak. Do finále
postoupil také Jan...
Metro | 25.05.2022 | rubrika: Sport | N1

Obsahové duplicity: 25.05.2022 - Sport N1, Sport N1

Kubová byla třetí na stovce znak i na mítinku v Barceloně
...na druhém mítinku Mare Nostrum, který se konal v Barceloně, obsadila plavkyně Simona Kubová třetí místo v závodě na 100 metrů znak. Ve finále
dosáhla času 1:01,42 a nestačila jen na Kanaďanky Kylie Masseovou a Ingrid Wilmovou. Zopakovala tak své umístění z Monaka. Na poloviční trati byla
Kubová...
sport.iDNES.cz | 27.05.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: iDNES.cz, ČTK | URL

Obsahové duplicity: 27.05.2022 - sport.cz N1 URL

Beachvolejbal

Triumf byl hodně blízko
Ondřej Perušič a David Schweiner potřetí na turnaji v Ostravě skončili druzí 

OSTRAVA Blízko, jen jeden míč, byli beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner od triumfu na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro. Jenže
ani ve svém třetím finále za sebou v Dolních Vítkovicích...
Mladá fronta DNES | 30.05.2022 | rubrika: Kraj Moravskoslezský | autor: Jiří Seidl | N1

Triatlon

Grebík vybojoval senzační 7. místo na SP v Arzacheně!
...Sardinii se konal závod Světového poháru, který odstartoval kvalifikaci na olympijské hry v Paříži. Z trojice Čechů si nejvíce bodů připsal Radim
Grebík za vynikající 7. místo! Na italské Sardinii odstartovalo závodem Světového poháru kvalifikační období pro olympijské hry v Paříži 2024. A
zejména...
triatlon.cz | 28.05.2022 | autor: Michal Včeliš | URL
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Tituly zůstaly doma. Mistry ČR ve sprintu jsou Kočař a Hrušková
...které se konalo v sobotu 28. května v rámci závodu INTERTECH TRIATHLON SUPERPRESTIGE Brno. Titul vybojovali domácí triatlonisté Lukáš Kočař a
Alžběta Hrušková, kteří si zároveň připsali nejvíce bodů do Českého poháru v olympijském a sprint triatlonu. Startovní listina slibovala atraktivní
souboj...
triatlon.cz | 28.05.2022 | autor: Michal Včeliš | URL

Plné znění

VICTORIA VSC MŠMT

Boccia mě baví a chci hrát lépe, přibližuje Adam Peška své plány
paralympic.cz | 27.05.2022 | URL

Adam Peška je v současnosti nejlepší český hráč boccii. Ziskem zlaté medaile na Letních paralympijských hrách v Tokiu se zařadil mezi nejvýraznější
parasportovce nejen v České republice. V letošním roce se plně soustředí na mistrovství světa, které je naplánováno na prosinec.

Co Vás teď čeká v nejbližších týdnech a měsících? 
V červnu bych měl jet na mezinárodní mistrovství České republiky do Prahy, v červenci na světový pohár do Portugalska, kde nastoupím v jednotlivcích i
v párech, v srpnu pak na Challenger do Nizozemska v párech, v září na mistrovství republiky do Nymburku. Jsem moc rád, že budu hrát doma v České
republice. Jinak budu hlavně trénovat prosincové mistrovství světa, které se koná opět v Riu. Moc se tam těším, protože se soutěž koná v olympijském
parku a také tam bude teplo. 
Jak se připravujete na prosincové mistrovství světa? Máte speciální tréninkový plán? 
Momentálně se připravuju hlavně na SP v Portugalsku v červenci. Postupně se snažím sžít se s novými míčky, abych na mistrovství světa byl připraven.
Navíc sleduji co nejvíc zápasy všech svých soupeřů a jejich taktiku, a něco z nich pochytit na všechny turnaje i právě pro mistrovství světa. 
V letošním roce už jste na turnaji v Rio de Janeiru startoval, ale moc se Vám tam nedařilo. Č ím myslíte, že to bylo? 
První dva zápasy jsem hrál celkem dobře a vyhrál, třetí jsem hrál trochu hůře, a proto jsem prohrál, soupeř byl lepší. Míče mě někdy nedělaly to, co jsem
předpokládal. O pár bodů mně unikl postup ze skupiny. Takže ne úplně podařený třetí zápas. Hala mi vyhovuje. Jen doufám, že se mi tam během
mistrovství světa bude dařit lépe. 
Co Vám pomáhá po neúspěšném turnaji najít další motivaci? 
Boccia mě baví a chci hrát lépe. Nutí mě to více trénovat. A v příštím roce bych se rád kvalifikoval na paralympijské hry do Paříže. 
Má pro Vás případná medaile z mistrovství světa stejnou cenu jako medaile z paralympiády? 
Určitě bych byl moc rád, kdybych nějakou medaili na mistrovství získal, ale přece jen paralympijská medaile pro mě znamená nejvíc, je to jednou za 4
roky. 
Co se změnilo po zisku zlaté medaile z paralympijských her? C ítíte na sebe větší tlak? 
Po vítězství v Tokiu jsem se ve světovém žebříčku dostal na 1. místo. Trochu cítím, že se ode mě čekají medaile, ale dělám to stejně jako před Tokiem.
Na každém turnaji si dávám za cíl postup ze skupiny. A pak, pokud se daří, postupně cíl zvyšuji. Soupeři se na mě také dívají trochu jinak. Když mě
porazí, výhry si hodně cení. Já to mám nastaveno ale stále stejně. Je to sport, vyhrát a prohrát může každý. Zlepšily se mi i finanční podmínky. V Národní
sportovní agentuře jsem v reprezentaci A, a také jsem pod Victorií. (Victoria VSC – Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT, pozn.red.) 
Autor: Vojtěch Donát 
Foto: Archiv ČPV 

Vzdělávací platforma EDIS pomáhá sportovcům i trenérům
vspj.cz | 24.05.2022 | URL

Vzdělávací platforma EDIS (Education in sport) je dynamický elektronický nástroj sloužící pro shromažďování odborných prací a informací z oblasti

vrcholového sportu. „EDIS funguje jako multimediální knihovna, ve které uživatelé naleznou na jednom místě nejrůznější cviky a další metodické
podklady, a to nejenom ve formě přehledných PDF, ale i v podobě videí,“ uvádí Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. , vedoucí Kabinetu sportů VŠPJ. Orientace
v databázi je usnadněna intuitivním způsobem vyhledávání. Ten kombinuje několik typů filtrování, ať už pomocí klíčových slov, fulltextového vyhledávače
nebo tzv. projektů, které sdružují podklady se společným odborným tématem. Do platformy je možné se registrovat zdarma a mohou ji využívat jak
sportovci a trenéři, tak i učitelé, fyzioterapeuti, rodiče a další osoby, které mají zájem o informace z oblasti sportu a zdravého životního stylu. 
Vzdělávací platformu EDIS spustila u příležitosti dne učitelů a 430. výročí narození Jana Amose Komenského VICTORIA Vysokoškolské sportovní
centrum MŠMT . Hlavním posláním tohoto resortního sportovního centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je vytváření komplexních podmínek
pro dlouhodobou přípravu vybraných sportovních reprezentantů České republiky a podpora vysokoškolských sportovců. Vysoká škola polytechnická
Jihlava je například zapojena do programu VICTORIA VSC UNIS , díky němuž má možnost nabídnout vrcholovým sportovcům vhodné podmínky pro
spojení sportovní kariéry s vysokoškolským studiem. „Studenti zařazení do programu mohou využívat jak poradenské a podpůrné služby při studiu, tak i
například služby výživového poradce, sportovního psychologa, fyzioterapeuta či maséra. Součástí programu je také finanční podpora studentů
prostřednictvím Stipendijního programu MŠMT,“ říká Bohumír Machovec. V současné době jsou do programu UNIS zapojeni čtyři studenti VŠPJ. 

Kanoistika - slalom

Skvělá Fišerová! Na ME má zlato v extrémním slalomu a bronz v kanoi
isport.cz | 29.05.2022 | rubrika: Kanoistika | autor: ČTK,iSport.cz | URL

Tereza Fišerová dnes na mistrovství Evropy ve vodním slalomu získala bronz na kánoi a vyhrála extrémní slalom, který bude v Paříži nově olympijskou
disciplínou. V tradičním závodě se čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka prosadila na stupně vítězů na kontinentálním šampionátu potřetí za sebou. V
minulých dvou letech skončila pokaždé druhá. Ve stále ještě mladé disciplíně extrémním slalomu se majitelka šesti velkých medailí dočkala prvního titulu
na seniorské akci.

Závod kanoistek vyhrála Britka Mallory Franklinová. Stříbrná olympijská medailistka z Tokia a bývalá mistryně světa navázala na evropský titul z roku
2019. Fišerová za ní ve finále zaostala o 2,42 sekundy. Druhé místo obsadila Francouzka Marjorie Delassusová s odstupem 1,72 sekundy na vítězku.
Všechny tři medailistky zvládly finálovou jízdu čistě.

Šestá žena loňských olympijských her Fišerová měla z další velké medaile radost. "C ítím se úžasně. Jsem hrozně moc ráda, že to nakonec na ten bronz
stačilo, protože ta jízda za mě byla fakt dobrá," radovala se. Původně dostala dvousekundovou penalizaci za dotek dvaadvacáté branky, ale tu jí pak
rozhodčí odebrali. "Abych se přiznala, tak o trestném doteku jsem vůbec nevěděla. Spíš jsem věděla, že jsem jela čas 117 (sekund) a říkala jsem si, že to
je můj cílový čas. To, že mi pak odepsali ten dotek, tak ten čas 115, to jsem si říkala, že to byla fakt dobrá jízda," uvedla.

Další česká finalistka Gabriela Satková skončila s dvěma trestnými sekundami osmá. Bronzovou medailistku z loňského mistrovství světa ve finále
potrápily i technické problémy. "Mně se to nepovedlo ve střední pasáži, která si myslím, že je nejtěžší. Nějak jsem tam sebou hýbla a uvolnil se mi kurt v
lodi, takže už jsem v ní tak nějak nedržela a nejelo se mi moc dobře. Ale holt to se stává, někdy se nezadaří. Zklamání to trochu je, ale zas na druhou
stranu musím stát nohama na zemi. I to finále je skvělý úspěch a holt někomu se to musí nepovést," hodnotila své vystoupení.

V odpoledních vyřazovacích bojích v extrémním slalomu, kde ze čtyř lodí postupují vždy dvě dál a po dvou kolech se jede finále, navázala na loňský titul
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Kateřiny Minařík Kudějové. Vedla si suverénně. Ve finálové jízdě šla záhy po úvodním skoku do čela, vyhnula se kolizím a po poslední brance měla takový
náskok, že se mohla u cíle otočit do protisměru. "Prostě jsem jela, a když jsem vyjížděla z poslední protivody, tak jsem se dostala na první pozici s
velkým náskokem. Ani jsem nevěděla, kde je cíl. Jen jsem viděla, že je tam opravdu hodně místa a chtěla jsem se podívat, kdo vlastně skončí druhý a
třetí," líčila. Druhá skončila vítězka kánoe Franklinová, třetí příčku obsadila Slovinka Ajda Novaková.

Druhá česká zástupkyně ve vyřazovacích jízdách Antonie Galušková vypadla ve čtvrtfinále. Mezi muži neobhájil evropský titul český reprezentant Vít
Přindiš, který vypadl v semifinále. Místo něj dnes kraloval Švýcar Jan Rohrer.

Kanoistům kraloval olympijský vítěz Benjamin Savšek. Pětatřicetiletý Slovinec porazil o 57 setin Němce Siderise Tasiadise a získal čtvrtý evropský titul.
Naposledy vyhrál kontinentální šampionát před dvěma lety v Praze. Bronz dnes získal Španěl Miquel Trave.

Finále kanoistů bylo bez české účasti. Stříbrný olympijský medailista Lukáš Rohan vypadl v semifinále kvůli padesátisekundové penalizaci za neprojetí
jedné branky. Úřadující mistr světa Václav Chaloupka a Vojtěch Heger skončili už v páteční kvalifikaci.

Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Liptovském Mikuláši:

Muži:

C1: 1. Savšek (Slovin.) 100,44 (0 trest. sekund), 2. Tasiadis (Něm.) -0,57 (0), 3. Trave (Šp.) -1,73 (0), ...v semifinále 20. Rohan (ČR).

Ženy:

C1: 1. Franklinová (Brit.) 113,35 (0), 2. Delassusová (Fr.) -1,72 (0), 3. Fišerová -2,42 (0), ...8. G. Satková (obě ČR) -14,56 (2).

Extrémní slalom:

Muži: 1. Rohrer (Švýc.), 2. Leitner, 3. Oschmautz (oba Rak.), ...Přindiš (ČR) vyřazen v semifinále.

Ženy: 1. Fišerová (ČR), 2. Franklinová (Brit.), 3. Novaková (Slovin.), ...A. Galušková (ČR) - vyřazena ve čtvrtfinále.
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Kajakář Jiří Prskavec se po páté stal mistrem Evropy. Jinak Češi drží evropský trůn už čtyři roky
sportovnilisty.cz | 29.05.2022 | rubrika: Články | URL

Jiří Prskavec už popáté opanovat evropský trůn. Na Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Liptovském Mikuláši byl rychlejší o 1,32 vteřin. Obhájce
titulu Vít Přindiš se nevešel do jedné z posledních bran a skončil na konci finálového pole. Třetí český kajakář Ondřej Tunka skončil pátý a Tereza
Fišerová při premiérové účasti na kajaku obsadila skvělé deváté místo.

Víta Přindiše na evropském trůnu znovu vystřídal český kajakář Jiří Prskavec. Čeští kajakáři si tak evropské žezlo předávají už od roku 2019.

Jak říkám ...

„Jsem moc spokojený a jsem rád, že se mi to tady znovu povedlo,“ řekl v cíli Jiří Prskavec, který ostatním závodníkům ujel o 1,32 vteřiny. Druhý
skončil Ital Giovanni De Gennaro a třetí se ztrátou 3,10 vteřin na vítěze Rakušan Felix Oschmautz.

Jak říkám ...
„Snažím se mít radost z toho, co dělám. Sport mě hrozně baví. Myslím si, že příprava proběhla, jak měla, a trať v Liptovském Mikuláši mám hrozně rád.
Ono bylo i vidět ze břehu, jak ten kanál je trochu jiný, že těch chyb přicházelo víc. Jednak to bylo tím větrem a pak ta voda se víc měnila a tak bylo
potřeba na to reagovat. Mně se to povedlo ve všech jízdách až na tu první, ale ta naštěstí šla opravit,“ popsal své dojmy Jiří Prskavec, který se do
semifinále kvalifikoval až z druhé opravné jízdy.

„Hlavně jsem si tímhle vítězstvím pravděpodobně zajistil přednominaci na příští rok. Takže se můžu zúčastnit Českých pohárů na kanoi, teď už mě čeká
ten Národní kontrolní závod, abych si ty České poháry na singlu zajistil. Ale když budu přednominovaný, určitě budu chtít nastoupit za rok do nominace na
singlu. To mě moc těší, nečekal jsem, že si to zajistím hned takhle,“ s úsměvem dodal Prskavec, který v letošním roce začal doplňkově jezdit také na
kanoi.

Obhájce titulu Vít Přindiš letěl tratí a vše mu vycházelo – až do dvacáté brány. Tu minul a chyba ho stála medailové umístění.

Jak říkám ...

„Já pořádně nevím, co se tam stalo. Já jsem se cítil dobře i v tom závěru tratě, v téhle pasáži. Měl jsem v plánu kombinaci branek 19, 20 jet stejně jako v
první jízdě – na přímo. Viděl jsem to dobře, i že do té brány jedu úplně v pohodě. Jestli jsem to začal moc brzo točit zpátky nebo mi do toho fouklo, já
vlastně nevím. Hrozně mě to mrzí, protože jsem si odjel to, co jsem chtěl, v hlavě jsem si jel to, co jsem chtěl, nenechal jsem se nějak strhnout a mohli
jsme být na medaili dva. Takhle bohužel… Teď se z toho musím akorát pokusit ponaučit,“ popsal situaci na vodě zklamaný Přindiš, který evropský titul
držel v letech 2019 a 2021.

Velmi dobře se s finálovou jízdou popral třetí český kajakář Ondřej Tunka. Dotek hned třetí brány ho však také odsunul z medailových pozic.

Jak říkám ...
„Finálová jízda se mi docela povedla. Hned jsem šťouchnul 3. bránu, vůbec nevím proč, protože mi přišlo, že jsem v dobré pozici a jenom jsem to cítil na
krku, že jsem se o tu tyčku otřel, takže jsem o něm věděl. A potom se mi jelo dobře. Až potom zase ve spodní pasáži docházely síly a bouchnul jsem
zadkem o břeh a trochu jsem jel delší dráhu, než jsem chtěl. Když jsem dojel, tak jsem věděl, že to není ideální, že kluci pojedou rychle. A ten výsledek
mě vlastně překvapuje, že je až tak vysoko,“ řekl Tunka, který nakonec obsadil pátou pozici.

Premiéru na kajaku dnes měla česká slalomářka Tereza Fišerová.
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Jak říkám ...
„Bylo to skvělé, byla jsem, přiznám se, trošičku nervózní, ale myslím, že jsem to zvládla skvěle – až na tu jednu kombinaci, kde jsem to špatně odskočila.
Mě to hrozně mrzí, že jsem se neponaučila ze semifinále a teď jsem to odskočila ještě hůř. Ale jinak jsem spokojená a myslím, že celkově i ta jízda,
kterou jsem předvedla, byla dívající se,“ řekla česká obojživelnice Tereza Fišerová, která se představí ještě v semifinále kanoistek.

„Myslím, že výhoda je to obrovská. Je vždycky lepší vidět ty branky z vody. Nicméně uvidíme, nejsem jediná, která jede obě dvě kategorie. Ono na jednu
stranu to něco přidá, na druhou stranu to něco hrozně ubere, což jsou síly,“ dodala k dalšímu startu Fišerová.

Vítězkami se staly dvě kajakářky s totožným časem 107,24 domácí Eliška Mintálová a Italka Steffani Horn.

Poslední den šampionátu v neděli 29. května 2022 je na programu semifinále od 9:05 hodin a finále od 12:05 hodin kanoistek a kanoistů, odpoledne pak
závod Extreme Slalom přesně od 15:05 hodin.

Liptovský Mikuláš (Slovensko) 28. května 2022

Mistrovství Evropy ve vodním slalomu

Muži K1: 1. Prskavec (Česko) 96,35 (0 trestných sekund), 2. De Gennaro (Itálie) -1,32 (0), 3. Oschmautz (Rakousko) -3,10 (2), ...5. Tunka -3,35 (0), 14.
Přindiš (oba Česko) -51,59 (50).

Ženy K1: 1. Hornová (It.) a Mintálová (SR) obě 107,24 (0), 3. Franklinová (Brit.) -3,05 (2), ...9. Fišerová -13,81 (0), v semifinále 17. A. Galušková, v
kvalifikaci 14. Valíková (všechny Česko).

(Tereza Prskavcová, Kanoe.cz, SportovniListy.cz, foto: Iva Roháčková)

Plavání

Doplavaly pro cenné kovy
Metro | 25.05.2022 | rubrika: Sport | N1

Dvě české plavkyně se prosadily na stupně vítězů na mezinárodním mítinku v Monaku, kterým začala prestižní série Mare Nostrum. Barbora Janíčková
obsadila druhé místo na 100 metrů volný způsob. Trojnásobná olympionička Simona Kubová (na snímku) byla třetí na 100 metrů znak. Do finále
postoupil také Jan Šefl, jenž obsadil osmou příčku na 100 metrů motýlek. Série závodů u Středozemního moře bude pokračovat mítinky v Barceloně a ve
francouzském Canet-en-Roussillon. 

Kubová byla třetí na stovce znak i na mítinku v Barceloně
sport.iDNES.cz | 27.05.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: iDNES.cz, ČTK | URL

Také na druhém mítinku Mare Nostrum, který se konal v Barceloně, obsadila plavkyně Simona Kubová třetí místo v závodě na 100 metrů znak. Ve finále
dosáhla času 1:01,42 a nestačila jen na Kanaďanky Kylie Masseovou a Ingrid Wilmovou. Zopakovala tak své umístění z Monaka. Na poloviční trati byla
Kubová osmá.

Barbora Seemanová po velkém tréninkovém výpadku obsadila čtvrté místo na 200 metrů volný způsob výkonem 1:59,50. Na poloviční trati byla
mistryně Evropy desátá, v závodě na 200 metrů motýlek skončila nejlepší česká plavkyně na 22. místě.

Znakař Tomáš Franta doplaval na stovce čtvrtý za 54,65 a zaostal o dvě desetiny za limitem pro mistrovství Evropy. Na padesátce obsadil šestou příčku
hned za talentovaným juniorem Miroslavem Knedlou.

Sérii Mare Nostrum završí mítink ve francouzském Canet-en-Roussillon.

Foto:
Česká znakařka Simona Kubová má na tváři úsměv při mistrovství světa v plavání.
ČSPS - Martin Sidorják , iDNES.cz

Beachvolejbal

Triumf byl hodně blízko
Mladá fronta DNES | 30.05.2022 | rubrika: Kraj Moravskoslezský | autor: Jiří Seidl | N1

Ondřej Perušič a David Schweiner potřetí na turnaji v Ostravě skončili druzí 

OSTRAVA Blízko, jen jeden míč, byli beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner od triumfu na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro. Jenže
ani ve svém třetím finále za sebou v Dolních Vítkovicích neuspěli. S olympijskými vítězi, Nory Andersem Molem a Christianem Sorumem, včera
neproměnili dva mečboly, byť při svém podání, a prohráli 1:2 (15, -21, -13). 
„Při těch mečbolech jsme nezapodávali tak, jak bychom chtěli,“ řekl Ondřej Perušič. „Tie-break byl otevřený, rozhodovaly maličkosti, jeden dva dobré
bloky, obranné zákroky Norů. Ti ukázali, že jsou právem jeden z nejlepších párů, co kdy beachvolejbal hrály. Moc mě mrzí, že to na vítězství nestačilo, i
když jsme zahráli tak skvělý zápas.“ 
K tomu české jedničky většinu zápasu vedly. Bylo těžké ustát psychicky těsný náskok, když věděli, že nemohou chybovat? 
„Č lověk je pod takovým konstantním tlakem, aby trošku nezlenivěl. Ale už jsme na to snad zvyklí. Byl to letos náš třetí turnaj, takže pomalu se
dostáváme do herního rytmu a snad se ještě před mistrovstvím světa (v červenci v Římě – pozn. red.) budeme zlepšovat,“ řekl David Schweiner. 
„Sorry, kluci...“ obrátil se Anders Mol na české protihráče a dodal: „Zasloužili by si vyhrát. Byl to fantastický zápas, neuvěřitelně těžký. A skvělé bylo i
publikum.“ Christian Sorum dodal, že málokdy zažijí, aby bylo hlediště naprosto zaplněné. V Ostravě duel sledovalo kolem 2 500 bouřících diváků. 
Perušič a Schweiner přiznali, že kvůli zdravotním problémům a kvůli tomu, že předtím toho moc nenatrénovali, původně zvažovali, zda na ostravský
turnaj vůbec jet. 
„Minulý týden jsme byli tak trochu v rozkladu, každý s jinou bolístkou,“ řekl David Schweiner. „Ale vzpomínky na minulé tři ročníky převážily, takže
jsme si řekli, že takovou šanci hrát doma si nenecháme ujít. Sami jsme překvapení, jak jsme hráli a jak daleko jsme došli.“ Takže se vyléčili? 
„Zdravotně nám to asi moc nepomohlo,“ usmál se Perušič. „Ale tréninkově jsme to pojali hodně. Tie-breaků a dlouhých zápasů bylo na náš vkus až příliš.
Hlavně doufáme, že zvládneme předvést takové výkony i mimo ostravský písek.“ 
Ze šesti duelů v Ostravě dotáhli čtyři do tie-breaku. V semifinále sice porazili Španěly Pabla Herreru a Adriana Gaviru 2:0, leč ve druhé sadě až 36:34! 
„Nic takového jsme zatím nezažili,“ komentoval David Schweiner vypjatou dlouhou koncovku druhé sady. V níž nejen přidávali jeden mečbol za druhým,
ale odvraceli i šest setbolů protivníků. „To vítězství je pro nás o to cennější, že Španělé těch delších setů zažívají hodně. A většinou vítězně, takže o to je
to cennější.“ 
Druhý set Češi mohli ukončit už dříve, jenže... Za stavu 21:20 po podání Perušiče míč poskakoval na pásce, ale na stranu Španělů se nepřekulil. A když to
bylo 31:30, Schweiner férově přiznal na bloku teč. 

***
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J&T BANKA OSTRAVA BEACH PRO, muži, finále: Mol, Sorum (Norsko) – Perušič, Schweiner 2:1 (-15, 21, 13), o 3. místo: Brouwer, Meeuwsen
(Nizozemsko) – Herrera, Gavira (Španělsko) 2:0 (23, 19), semifinále: Perušič, Schweiner – Herrera, Gavira 2:0 (19, 34), Mol, Sorum – Brouwer,
Meeuwsen 2:0 (18, 17). Ženy, finále: Müller, Tilmann (Německo) – Talita, Rebecca (Brazílie) 2:0 (18, 16), o 3. místo: Hüberli, Brunner – Heidrich, Vergé-
Dépré (oba týmy Švýcarsko) 2:0 (16, 18), semifinále: Müller, Tillmann – Hüberli, Brunner 2:0 (22, 23), Talita, Rebecca – Heidrich, Vergé-Dépré 2:0 (19,
16). 

Triatlon

Grebík vybojoval senzační 7. místo na SP v Arzacheně!
triatlon.cz | 28.05.2022 | autor: Michal Včeliš | URL

Na italské Sardinii se konal závod Světového poháru, který odstartoval kvalifikaci na olympijské hry v Paříži. Z trojice Čechů si nejvíce bodů připsal
Radim Grebík za vynikající 7. místo!

Na italské Sardinii odstartovalo závodem Světového poháru kvalifikační období pro olympijské hry v Paříži 2024. A zejména Radim Grebík do něho
vstoupil skvěle! Na kole se dostal do druhé skupiny, ze které mohl pomýšlet na umístění v první desítce! 
„Na kole jsem čerpal ze zkušeností z minulého roku. Tedy udržet se, co to půjde, a být stoprocentně koncentrovaný po celou dobu. Trať je totiž extrémně
náročná jednak jedinečným stoupáním, jednak prudkým sjezdem, kde se dosahuje velmi vysoké rychlosti,“ popsal závod český reprezentant. Z druhého
depa vybíhal na 9. místě a na posledních pěti kilometrech závodu se posunul na konečné 7. místo, ze kterého ztratil 69 vteřin na vítězného Brita
Jonathana Brownleeho. 
„Výsledek je pro mě úplně neskutečný, tohle jsem fakt po protrápené jarní přípravě plné nemocí a pocitu vyhoření nečekal,“ řekl Grebík, pro kterého je to
jasně nejlepší umístění v kariéře. „Závěrem bych rád vyjádřil velký vděk koučovi Lukášovi Vrobelovi, díky jehož péči jsem dnes mohl takto odzávodit.
Snad i jemu dnešní závod a umístění udělalo radost a bude na svou prozatím poslední reprezentační akci vzpomínat jako na úspěšnou.“ 
Nadějně rozjel závod i druhý český reprezentant, kterým byl David Martin. Po plavecké části byl na 17. místě. Ještě po kole byl součástí nejlepší třicítky, v
běhu se ale propadl na konečné 44. místo. 
Petr Kuříková se po plavecké části pohybovala na kole ve skupině kolem 30. pozice. V běžecké části ale ze závodu odstoupila. „Už na kole jsem měla
křeče ve stehnech, když jsem pak přešla na běh, tak jsem prakticky nemohla ohnout nohy a stehna jsem měla kamenná. Tělo zřejmě bylo vyčerpané po
třech týdnech vysokohorského soustředění ve Svatém Mořici, kde jsem podstupovala vysokou zátěž, na kterou ještě nejsem po přechodu k trenérovi
Brettu Suttonovi tolik zvyklá. Jsem zklamaná, ale zároveň vím, že to není žádná velká tragédie a těším se na další závody,“ řekla česká reprezentantka. 
V Arzacheně se závodilo na distancích sprintu – 750 metrů plavání, 19,3 km cyklistiky a 5 km běhu. Zejména cyklistická část byla mimořádně náročná,
protože triatlonisté museli v horkém počasí třikrát zdolat náročné stoupání, které nemá ve světovém triatlonu obdoby: během 1,5 km vystoupali přibližně
110 výškových metrů. 
Výsledky 
Světový pohár, Arzachena (Itálie), 28. května 2022 
Muži: 1. Jonathan Brownlee (V.Brit) 54:08, 2. Manoel Messias (Braz.) +16, 3. Tom Richard (Fr.) +27 … 7. Radim Grebík +1:09, 44. David Martin +5:36 
Ženy: 1. Sandra Dodetová (Fr.) 1:00:31, 2. Julie Derronová (Švýc.) +4, 3. Luisa Baptista (Braz.) +5 … Petra Kuříková nedokončila 
Kompletní výsledky Světového poháru najdete zde 

Tituly zůstaly doma. Mistry ČR ve sprintu jsou Kočař a Hrušková
triatlon.cz | 28.05.2022 | autor: Michal Včeliš | URL

Nejen se soupeři, ale také se silným větrem a vlnami si museli poradit účastníci mistrovství ČR ve sprint triatlonu, které se konalo v sobotu 28. května v
rámci závodu INTERTECH TRIATHLON SUPERPRESTIGE Brno. Titul vybojovali domácí triatlonisté Lukáš Kočař a Alžběta Hrušková, kteří si zároveň
připsali nejvíce bodů do Českého poháru v olympijském a sprint triatlonu.

Startovní listina slibovala atraktivní souboj mezi zástupci olympijského a dlouhého triatlonu. A mezi muži se tato předpověď potvrdila. Z vody šel po 750
metrech plavání jako první Filip Václavík, stíhat se ho ale rychle vydal Lukáš Kočař, sedmý muž loňského mistrovství Evropy ve středním triatlonu. „Ve
vodě to byla docela mela. Jak foukalo, tak byl ten náš Prýgl docela rozvířený. Navíc jsem dvakrát dostal úder do pusy. Z vody jsem šel se ztrátou asi 35
vteřin. Na kole se mi podařilo rychle předjet jednu skupinu a pak jsem na konci prvního okruhu dostihl Filipa. Chvíli jsem jel s ním, ale vyšel mi už první
útok v serpentinách, kterými se vyjíždí na Starou dálnici. Pak už jsem si ten závod jen užíval,“ řekl Lukáš Kočař, který zvítězil v čase 57:29. 
Druhé místo obsadil Filip Václavík se ztrátou 78 vteřin. Pro bronz si doběhl David Korous, který zaostal za vítězem o 3 minuty a 16 vteřin. 
Pro Kočaře byl brněnský závod rozjezdem před jedním z vrcholů sezony. „V první polovině června pojedu mistrovství světa v terénním triatlonu v
Rumunsku. A koncem června bych chtěl jet IRONMAN ve Frankfurtu nebo v Klagenfurtu,“ řekl český reprezentant v dlouhém i terénním triatlonu. 
V závodě žen byla velkou favoritkou Alžběta Hrušková, která tuto roli potvrzovala už od plavecké části. „Skočila jsem do vody a jela si svoje tempo.
Vytvořila jsem si poměrně velký náskok. Když jsem pak na kole viděla, že se mi soupeřky nepřibližují, držela jsem si svoje tempo a užívala si závod na
domácí půdě,“ řekla Hrušková, která zvítězila v čase 1:06. 
Pro druhé místo si doběhla Tereza Svobodová, která cílovou branou na břehu Brněnské přehrady proběhla o 31 vteřin později. Bronzová medaile z
mistrovství republiky patří Barboře Jedličkové, která zaostala o dalších 25 vteřin. 
Český pohár v olympijském a sprint triatlonu bude pokračovat 5. června závodem žactva CZECHMAN Kid's a následně mistrovstvím republiky v
olympijském triatlonu, které bude 2. července hostit Příbram. 
Výsledky 
INTERTECH TRIATHLON SUPERPRESTIGE Brno, 28. května 2022 
Muži: 1. Lukáš Kočař 57:29, 2. Filip Václavík +1:18, 3. David Korous +3:16 
Ženy: 1. Alžběta Hrušková 1:06:00, 2. Tereza Svobodová +31, 3. Barbora Jedličková +56 
Kompletní výsledky najdete zde 
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