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Atletika

Tři akademické tituly pro Vondrovou
...Českých akademických her. Na jihu Čech se představila řada reprezentantů včetně tří olympioniček.

Hned tři akademické tituly získala Lada Vondrová. Ta měla vskutku nabitý program, když absolvovala všechny tři hladké sprinty. Nejprve zvítězila na
stovce v novém osobním rekordu 11.65,...
atletika.cz | 16.06.2022 | autor: Petr Jelínek, foto: ČAS - Martin Edlman | URL

Kanoistika - slalom

Přindiš vévodil medailové sbírce z Krakova
...vodní slalomáři ještě působivější vystoupení, když na druhém díle Světového poháru pobrali celkem pět medailí. Tu nejcennější vybojoval kajakář Vít
Přindiš. 
Na stupně vítězů doprovodil úřadujícího vítěze seriálu olympijský vítěz Jiří Prskavec, jenž skončil třetí, dvě Češky byly na pódiu i při...
Právo | 20.06.2022 | rubrika: Sport extra | autor: Michal Osoba | N1

Plavání

Kubová byla blízko semifinále, stejně jako Horská a Čejka ale končí v rozplavbě
...druhý den plaveckého MS v Budapešti se uskuteční semifinále bez české účasti. Nejblíže postupu z rozplaveb byla znakařka Simona Kubová, která na
stovce zaostala za postupem o šest setin a skončila osmnáctá. Jan Čejka obsadilv téže disciplíně třiadvacátou pozici, Kristýna Horská byla na 100
metrů...
sport.iDNES.cz | 19.06.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: iDNES.cz, ČTK | URL

Šerm

Olympionici jednu výhru od medaile
...

Fleretista Alexander Choupenitch obsadil na šermířském mistrovství Evropy v Antalyi páté místo. Bronzový olympijský medailista vyhrál osm zápasů za
sebou, než ho ve čtvrtfinále zastavil pozdější šampion Daniele Garozzo z Itálie. Světové dvojce a nejvýše postavenému Evropanovi v žebříčku...
Mladá fronta DNES | 20.06.2022 | rubrika: Sport | autor: (ČTK) | N1

Zdravotně postižení sportovci

Arnošt Petráček je mistr světa
...– Handicapovaný plavec Arnošt Petráček z Jankova je mistrem světa na 50 metrů znak. V této disciplíně zvítězil i v paralympiádě v Rio de Janeiro a
loni získal stříbro v Tokiu. Na světovém šampionátu na Madeiře oplatil Petráček tři roky starou porážku Novozélanďanovi Lesliemu Cameronovi, kterého...
Táborský deník | 17.06.2022 | rubrika: Titulní strana | N1

Obsahové duplicity: 17.06.2022 - Českobudějovický deník N1, Jindřichohradecký deník N1, Písecký deník N1, Prachatický deník N1, Strakonický deník N1

Cyklistika

Neumanové se dařilo na Women’s Tour
...etapový závod Women’s Tour v Anglii z kategorie WorldTour má za sebou česká reprezentantka Tereza Neumanová z celku Liv Racing Xstra. V
celkové klasifikaci obsadila třicáté místo a prosadila se i v jednotlivých etapách. Ve třetí dojela osmá, v následující jedenáctá a dokonce čtvrtá skončila v
šesté...
ceskysvazcyklistiky.cz | 13.06.2022 | autor: Jaroslav Cícha | URL

Triatlon

Triatlonistka Zimovjanová poprvé v TOP 10 na Světovém poháru, v Mexiku byla sedmá!
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...které fandila spousta místních. Byla tu opravdu skvělá atmosféra. A předstihla jsem jí asi dva metry před cílem, kdy najednou zpomalila.“ 
Tereza Zimovjanová si tak připsala konečné 7. místo, ze kterého ztratila na vítěznou Němku Anniku Kochovou 46 vteřin. Podařilo se jí tím vylepšit
své...
run-magazine.cz | 18.06.2022 | URL

Obsahové duplicity: 19.06.2022 - triatlon.cz N1 URL

Plné znění

Atletika

Tři akademické tituly pro Vondrovou
atletika.cz | 16.06.2022 | autor: Petr Jelínek, foto: ČAS - Martin Edlman | URL

V Českých Budějovicích se uskutečnily atletické soutěže v rámci Českých akademických her. Na jihu Čech se představila řada reprezentantů včetně tří
olympioniček.

Hned tři akademické tituly získala Lada Vondrová. Ta měla vskutku nabitý program, když absolvovala všechny tři hladké sprinty. Nejprve zvítězila na
stovce v novém osobním rekordu 11.65, následně si v poklidu doběhla pro zlato na čtvrtce v čase 54.36 a zlatý hattrick završila na dvoustovce, kterou
zvládla v protivětru -0.6 m/s za 23.70. 
Co se týká cenných kovů, byla velmi pilnou sběratelkou také Tereza Hrochová. Její vystoupení na tratích 3000 metrů a 3000 metrů překážek bylo
naprosto kontrolované, když na trojce vyhrála v čase 9:44.96 a ve stýplu nenašla přemožitelku za 10:28.33. Na patnáctistovce se pak musela svěřenkyně
Vladimíra Bartůňka spokojit se stříbrem, když těsně podlehla vítězné Ivetě Raškové (4:24.23), za kterou zaostala o 25 setin. 
V tyčkařském sektoru byl jediným borcem přes pět metrů David Holý. Akademický titul získal za 503 centimetrů. Ač je Holý původně tyčkařem, v
posledních sezónách stále častěji koketuje i se stodesítkou překážek, kde se blíží ke čtrnáctivteřinové hranici. Po „Akademičkách“ za ní zaostává už pouze
o čtyři setiny. Druhý nejcennější kov bral díky novému osobáku 14.04. 
Výčet vícenásobných šampionů v individuálních disciplínách zakončujeme u Daniela Kotyzy. Kombinace běhu na 800 a 1500 metrů u něj není ničím
výjimečným. V Českých Budějovicích měl na obou distancích nejrychlejší finiše z celého startovního pole a vyhrál v časem 1:53.63 a 3:53.04. 
Ve výšce mužů potvrdil dobrou formu Josef Adámek, jenž zvítězil výkonem 213 centimetrů před Markem Bahníkem a Adamem Rybákem (oba 210) V
soutěži žen vyhrála Michaela Hrubá. Té stačilo skočit 177 a následně už v závodě nepokračovala. Také trojskokanka Linda Suchá už neabsolvovala
závěrečný pokus. Výkon 12.87 jí s přehledem k prvenství stačil. 
Mužská koule byla soubojem svěřenců Petra Stehlíka. Tentokrát byl úspěšnější Tadeáš Procházka (17.43) před Davidem Tupým (17.27). V oštěpu se
akademickými mistry stali Jonáš Fiedler (68.64) a Ivana Koktavá (51.46). V diskařském kruhu kralovali Michal Forejt (56.79) a Barbora Tichá (51.02). 
V soutěži dálkařů rozhodoval o vítězi jediný centimetr, který hrál ve prospěch Vojtěcha Komárka (731) před Tomášem Kratochvílem (730). 
Solidního výkonů dosáhly také vítězka čtvrtky překážek Kristýna Korelová (59.28) a nejrychlejší žena půlky Anna Šimková (2:08.52). 

Kanoistika - slalom

Přindiš vévodil medailové sbírce z Krakova
Právo | 20.06.2022 | rubrika: Sport extra | autor: Michal Osoba | N1

Už o týden dříve v Troji to byla úspěšná česká jízda. Ale o víkendu v Krakově předvedli vodní slalomáři ještě působivější vystoupení, když na druhém díle
Světového poháru pobrali celkem pět medailí. Tu nejcennější vybojoval kajakář Vít Přindiš. 
Na stupně vítězů doprovodil úřadujícího vítěze seriálu olympijský vítěz Jiří Prskavec, jenž skončil třetí, dvě Češky byly na pódiu i při závodě žen. Tereza
Fišerová navázala na svá zlata z Troji na kanoi i v extrémním slalomu premiérovým cenným kovem na kajaku, třetí skončila Amálie Hilgertová, která
přitom dostala šanci jet SP jen díky absenci krajanky Antonie Galuškové. V neděli získala druhý bronz za sebou mezi kanoistkami Martina Satková, a
poskočila tak do čela celkového hodnocení. Přindiš získal letos svoji první mezinárodní medaili, v cíli finále přitom ve zlato nevěřil. „Měl jsem z jízdy dobrý
pocit, ale věděl jsem, že kluci jeli v semifinále rychleji,“ popisoval. Slalomová univerzálka Fišerová byla nadšená z toho, že je konkurenceschopná už i
mezi kajakářkami. „Je vidět, že jsem blíž, než jsem si na začátku sezony myslela,“ hřálo ji. „Jessica (Foxová) byla pořád o víc než dvě sekundy rychlejší,
ale já jsem hrozně spokojená, na jaký čas jsem se dostala,“ radovala se Fišerová, která pak jela i finále extrémního slalomu, kde se ale nevešla do jedné
z branek. 
Nejvýše je ale v celkovém hodnocení SP starší ze sester Satkových, která byla nejstabilnější ze všech kanoistek v prvních dvou z pěti závodů. „Loni jsem
měla problém se do finále vůbec probojovat, pochybovala jsem o sobě. Ale teď druhý svěťák, druhé finále a ještě druhá medaile. Jsem moc spokojená,“
dodává. Světový pohár pokračuje tento týden ve slovinském Tacenu. 

SP ve vodním slalomu v Krakově – muži, K1: 1. Přindiš 84,94 (0 tr. sekund), …3. Prskavec +0,52 (0), 5. Tunka (vš. ČR) +4,04 (0). Stav SP (po 2 z 5
závodů): 1. Kauzer (Slovin.) 100, 2. Prskavec 94, …4. Přindiš 91, 10. Tunka 66. C1: 1. Gestin (Fr.) 93,14 (0), …5. Chaloupka +0,76 (0), v semifinále 18.
Rohan (oba ČR). Stav SP: 1. Gestin 115, …5. Rohan 75, 11. Chaloupka 55, 20. Heger (ČR) 44. Extrémní slalom: 1. Bowers (Brit.), …Prskavec vyřazen v
semifinále, Přindiš vyřazen ve čtvrtfinále. 
Ženy, K1: 1. J. Foxová (Austr.) 91,29 (0), 2. Fišerová +2,58 (0), 3. Hilgertová +2,97 (0), …v semifinále 25. Valíková (vš. ČR). Stav SP: 1. J. Foxová 120,
2. Fišerová 99, …16. Hilgertová 50, 21. A. Galušková (ČR) 36, 24. Valíková 34. C1: 1. Franklinová (Brit.) 103,31 (2), …3. M. Satková +4,52 (2), v
semifinále 12. Matulková, 18. Fišerová (vš. ČR). Stav SP: 1. M. Satková 100, …5. Fišerová 85, 22. G. Satková (ČR) 44, 26. Matulková 31. Extrémní
slalom: 1. Wegmanová (Niz.), …4. Fišerová, M. Satková vyřazena v semifinále, Hilgertová vyřazena v rozjížďkách. 

Plavání

Kubová byla blízko semifinále, stejně jako Horská a Čejka ale končí v rozplavbě
sport.iDNES.cz | 19.06.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: iDNES.cz, ČTK | URL

I druhý den plaveckého MS v Budapešti se uskuteční semifinále bez české účasti. Nejblíže postupu z rozplaveb byla znakařka Simona Kubová, která na
stovce zaostala za postupem o šest setin a skončila osmnáctá. Jan Čejka obsadilv téže disciplíně třiadvacátou pozici, Kristýna Horská byla na 100 metrů
prsa osmadvacátá.

Kubová dohmátla sedmá ve čtvrté rozplavbě v letošním maximu 1:01,19. Třicetiletá plavkyně, která před pěti lety skončila v této disciplíně na MS v
maďarské metropoli sedmá, obsadila s minimálním mankem na semifinalistky osmnáctou příčku. Pro večerní program je proto v pozici druhé náhradnice.

Také český rekordman Čejka obsadil v rozplavbě sedmou příčku, ale časem 55,22 zaostal o 84 setin za letošním maximem. Na účast v semifinále by
potřeboval o rovnou sekundu rychlejší výkon.

Horská si po sobotním zklamání v polohovém závodě na 200 metrů ve své první prsařské disciplíně vylepšila letošní maximum o 66 setin na 1:09,39. I to
ale stačilo jen na umístění v závěru třetí desítky. Semifinalistky byly minimálně o více než dvě sekundy rychlejší.
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Foto:
Česká plavkyně Simona Kubová při semifinále závodu na 50 metrů znak na MS v Budapešti.
ČSPS - Martin Sidorják , iDNES.cz

Šerm

Olympionici jednu výhru od medaile
Mladá fronta DNES | 20.06.2022 | rubrika: Sport | autor: (ČTK) | N1

Šerm 

Fleretista Alexander Choupenitch obsadil na šermířském mistrovství Evropy v Antalyi páté místo. Bronzový olympijský medailista vyhrál osm zápasů za
sebou, než ho ve čtvrtfinále zastavil pozdější šampion Daniele Garozzo z Itálie. Světové dvojce a nejvýše postavenému Evropanovi v žebříčku FIE podlehl
Choupenitch 6:15. Kordistu Jakuba Jurku potkal podobný osud, českého olympionika také dělila na šampionátu v Turecku od medaile jediná výhra. Nad
jeho síly byl ve čtvrtfinále Švýcar Max Heinzer, který od začátku vedl a zvítězil 15:10. 

Zdravotně postižení sportovci

Arnošt Petráček je mistr světa
Táborský deník | 17.06.2022 | rubrika: Titulní strana | N1

Českobudějovicko – Handicapovaný plavec Arnošt Petráček z Jankova je mistrem světa na 50 metrů znak. 
V této disciplíně zvítězil i v paralympiádě v Rio de Janeiro a loni získal stříbro v Tokiu. Na světovém šampionátu na Madeiře oplatil Petráček tři roky starou
porážku Novozélanďanovi Lesliemu Cameronovi, kterého předčil výkonem 41,94 sekundy. 
Obhájce titulu z Londýna byl pomalejší o šest desetin. 
Petráček, který se narodil bez pažních kostí a má vymknuté kolenní klouby, neměl ve Funchalu jiného velkého soupeře. Roman Ždajiného nov, který loni
v Tokiu Petráčkovi překazil obhajobu zlata z Ria, nemohl startovat kvůli vyloučení ruských plavců z mezinárodních soutěží po ruské invazi. 

Cyklistika

Neumanové se dařilo na Women’s Tour
ceskysvazcyklistiky.cz | 13.06.2022 | autor: Jaroslav Cícha | URL

Vydařený etapový závod Women’s Tour v Anglii z kategorie WorldTour má za sebou česká reprezentantka Tereza Neumanová z celku Liv Racing Xstra.
V celkové klasifikaci obsadila třicáté místo a prosadila se i v jednotlivých etapách. Ve třetí dojela osmá, v následující jedenáctá a dokonce čtvrtá skončila
v šesté závěrečné.

Na své konto si tak připsala celkem 24 bodů so světového žebříčku UCI a výrazně přispěla k šesté pozici týmu Liv Racing Xstra v hodnocení družstev,
když lepší z celku byla pouze třináctá Nizozemka Quinty Tonová. Celkovou vítězkou šestietapového klání se stala Elisa Longo Borghiniová z Itále. 
Konečné pořadí: 
1. Longo Borghiniová (It.) 19:19:07, 2. Brownová (Austr.) +1, 3. Niewiadomá (Pol.) +5, 4. Manlyová (Austr.) +24, 5. Moolmanová (JAR) +32, 6.
Chabbeyová (Švýc.) +49, …30. Neumanová (ČR) +5:18. 
FOTO facebook Terezy Neumanové 
Autor článku: Jaroslav C ícha 

Triatlon

Triatlonistka Zimovjanová poprvé v TOP 10 na Světovém poháru, v Mexiku byla sedmá!
run-magazine.cz | 18.06.2022 | URL

Zpočátku přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by česká triatlonistka měla dosáhnout na tak vysoké umístění. Po 750 metrech plavání ve vodách Pacifiku
byla až na 50. místě. „Pak mi ale vyšlo depo a na kole jsem to nabombila, abych dojela skupinu před sebou. Díky tomu jsem pak byla ve druhém hlavním
balíku. Po dvou okruzích se nám podařilo sjet první balík, takže bylo vepředu dohromady asi třicet holek. Snažila jsem se šetřit energii, protože voda měla
31 stupňů a vzduch měla také přes 30. Pocitově bylo ultra velké vedro,“ řekla Zimovjanová, která se musela při 20km cyklistice srovnat nejen se
soupeřkami, ale také s mizernou kvalitou silnic plných děr a písku.

Jediné české účastnici v závodě vyšlo výborně také druhé depo, díky čemuž vstupovala do 5km běhu na 5. místě. „Po kole jsem byla docela hotová a
unavená, tak jsem vůbec nevěděla, jak poběžím. Většinu času jsem byla osmá, ale na konci jsem začala sbíhat jednu Mexičanku, které fandila spousta
místních. Byla tu opravdu skvělá atmosféra. A předstihla jsem jí asi dva metry před cílem, kdy najednou zpomalila.“ 
Tereza Zimovjanová si tak připsala konečné 7. místo, ze kterého ztratila na vítěznou Němku Anniku Kochovou 46 vteřin. Podařilo se jí tím vylepšit své
dosavadní nejlepší umístění ve Světovém poháru, kterým bylo 11. místo z Valencie 2020. „Jsem opravdu spokojená, protože to je kvalitní výsledek.
Přitom startovka tady byla plná a nejednalo se o lehký závod.“ 

Mezi nejlepšími také v Rakousku 
Umístění v nejlepší desítce veze česká triatlonová výprava také ze závodu Evropského poháru v Kitzbühelu, kde se konal závod ve formátu super sprint –
eliminator. Další výborný výsledek si připsal Radim Grebík, který obsadil 8. místo. Do top 20 se prosadili také Michaela Štěrbová (14. místo) a navzdory
tréninkovému výpadku i Tomáš Zikmund (20. místo). David Martin skončil na 38. místě. 

Výsledky 
Světový pohár, Huatulco (Mexiko), 19. června 2022 
Ženy: 1. Annika Kochová (Něm.) 1:00:01, 2. Emy Legaultová (Kan.) 1:00:13, 3. Bianca Seregniová (It.) 1:00:15 … 7. Tereza Zimovjanova 1:00:47 
Kompletní výsledky najdete zde. 

Evropský pohár, Kitzbühel (Rakousko), 17.-18. června 2022 
Muži: 1. Matthew Roberts (Aus.), 2. Jannik Schaufler (Něm.), 3. Simon Henseleit (Něm.) … 8. Radim Grebík, 20. Tomáš Zikmund, 38. David Martin 
Ženy: 1. Olivia Mathiasová (V.Brit), 2. Lena Meissnerová (Něm.), 3. Angelica Prestia (It.) … 14. Michaela Štěrbová 
Kompletní výsledky 
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