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Kanoistika - slalom
Galušková slaví na MS první zlatou medaili
...V Ivree v Itálii, kde se letošní mistrovství koná, si na úvod dojely všechny čtyři české posádky žen pro titul. Včetně kajakářky ze Sušice Antonie
Galuškové, která si společně s kolegyněmi Lucií Nesnídalovou a Gabrielou Satkovou dojela v atraktivním závodě hlídek kajakářek do 23 let pro
nejcennější...
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Mladí vodní slalomáři přidali na MS v Ivree dvě stříbra a bronz
...Štěpán Venc a kanoistka Gabriela Satková získali stříbro na mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu v Ivree. Vedle juniora
Vence a Satkové v třiadvacítkách se na stupně vítězů prosadil ještě Vojtěch Heger, třetí v závodě kanoistů do 23 let. Satkovou připravil o...
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Beachvolejbal
Perušič a Schweiner znovu druzí
...na třetí pokus to nevyšlo.
Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem mají za sebou povedený turnaj světového okruhu ve Švýcarsku, už potřetí v sezoně ale
skončili těsně pod vrcholem.
Po Itapemě a Ostravě prohráli ve finále i na silně obsazeném turnaji Pro Tour kategorie...
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T enis
Krejčíková se Siniakovou ovládly Wimbledon
...od začátku bylo jasné, kam bude zápas směřovat. Č eská dvojice Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková s přehledem zvítězily ve finále ženské
čtyřhry tenisového Wimbledonu. Své soupeřky, Belgičanku Elise Mertensovou a Č íňanku Č ang Šuaj porazily na centrálním dvorci v All England C lubu
hladce 6:2 a...
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T riatlon
TOP 10! Česká triatlonová štafeta obsadila na mistrovství světa v Hamburku 10. místo
...štafetu rozjel Radim Grebík, který si v sobotním individuálním závodě mistrovství světa připsal výborné 18. místo. A dařilo se mu také ve štafetách. Po
plavecké části se dostal na kole do vedoucí čtrnáctičlenné skupiny, se kterou dojel do druhého depa. Po běhu předával štafetu Petře Kuříkové před...
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Kanoistika - slalom
Galušková slaví na MS první zlatou medaili
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Plzeňsko – První den světového šampionátu juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu přinesl první zlaté radovánky! V Ivree v Itálii, kde se letošní
mistrovství koná, si na úvod dojely všechny čtyři české posádky žen pro titul. Včetně kajakářky ze Sušice Antonie Galuškové, která si společně s
kolegyněmi Lucií Nesnídalovou a Gabrielou Satkovou dojela v atraktivním závodě hlídek kajakářek do 23 let pro nejcennější kov.
Děvčata předvedla famózní čistou jízdu a do cíle prosvištěla s vteřinovým náskokem před druhou posádkou z Německa. „Je to to nejhezčí, co se nám na
úvod mistrovství světa mohlo stát. Doufám, že budeme sbírat medaile i dál a odjedeme odsud opět jako nejúspěšnější výprava,“ uvedla Antonie
Galušková pro web www.kanoe.cz.
Druhou zlatou medaili vybojovala na stejných lodích také juniorská trojice Klára Kneblová, Kateřina Švehlová a Olga Samková.
Třetí blyštivý kov získala trojice Gabriela Satková, Eva Říhová a Tereza Kneblová (kanoistky do 23 let) a poslední zlato má i juniorská posádka ve
složení Klára Kneblová, Adriana Morenová a Olga Samková.
Fotogalerii najdete na www.klatovsky.denik.cz.

Mladí vodní slalomáři přidali na MS v Ivree dvě stříbra a bronz
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Kajakář Štěpán Venc a kanoistka Gabriela Satková získali stříbro na mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu v Ivree. Vedle
juniora Vence a Satkové v třiadvacítkách se na stupně vítězů prosadil ještě Vojtěch Heger, třetí v závodě kanoistů do 23 let.

Satkovou připravil o nejcennější medaili jeden „šťouch“, nakonec dojela se ztrátou 1,66 sekundy za Italkou Elenou Borghiovou. Č tvrté Tereze Kneblové
unikl bronz o dvě a půl sekundy, Eva Říhová byla těsně za ní.
„Trochu jsem si závod ztížila tím, že jsem byla první jak v kvalifikaci, tak v semifinále. O to větší byly nároky a jsem ráda, že jsem to i přesto zvládla.
Start byl nepříjemný, protože jsem slyšela holky přede mnou. Ale dala jsem se dohromady a předvedla krásnou jízdu. Ten ťuk mě popravdě ani nemrzí,
jsem strašně ráda za stříbro,“ uvedla v tiskové zprávě svazu Satková, jež se v Itálii podílela na zlatech v hlídkách kanoistek i kajakářek.
Heger zvládl trať čistě, ale jednu branku podjel a musel se vracet. V konečném pořadí nestačil jen na vítězného Francouze Mewena Debliguyho a Poláka
Kacpera Stubu. Vítěz semifinále Martin Kratochvíl si připsal dva doteky a skončil osmý.
Stejně jako Heger byl bezchybný i Venc, jenž při debutu na MSJ ztratil na zlato necelé dvě sekundy. „Určitě tam byla místa, kde se daly vteřinky nahnat, i
protivodu jsem mohl zvládnout rychleji, ale za stříbro jsem opravdu moc rád. Je to neuvěřitelné. Vůbec jsem si nedokázal představit, že by se to mohlo
povést - poprvé na mistrovství světa a hned s medailí,“ radoval se osmnáctiletý reprezentant.
Matyáš Novák skončil s jedním dotekem branky čtvrtý. Juniorské kajakářky se jako jediné na stupně vítězů neprosadily. Nejlepší byla na pátém místě
Olga Samková.
MS juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomuIvrea (Itálie)
K1
Junioři: 1. C astryck (Fr.) 83,35 (0 tr. sekund), 2. Venc -1,63 (0), ...4. Novák -2,45 (2), v kvalifikaci 24. Semerád (všichni Č R).
Juniorky: 1. Pistoniová (It.) 94,14 (0), ...5. Samková -12,63 (4), 9. K. Kneblová -66,44 (52), v semifinále 11. Švehlová (všechny Č R).
C1
Muži do 23 let: 1. Debliquy (Fr.) 87,89 (0), ...3. Heger -1,15 (0), 8. Kratochvíl -7,21 (4), v semifinále 24. Král (všichni Č R).
Ženy do 23 let: 1. Borghiová (It.) 95,24 (0), 2. G. Satková -1,66 (2), 4. T. Kneblová -9,47 (2), 5. Říhová (všechny Č R) -9,70 (2).
Foto:
Gabriela Satková na mistrovství světa v Bratislavě
Aleš Berka/Kanoe.cz
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Perušič a Schweiner znovu druzí
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Ani na třetí pokus to nevyšlo.
Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem mají za sebou povedený turnaj světového okruhu ve Švýcarsku, už potřetí v sezoně ale
skončili těsně pod vrcholem.
Po Itapemě a Ostravě prohráli ve finále i na silně obsazeném turnaji Pro Tour kategorie Elite ve Gstaadu.
S chilskými bratranci Marcem a Estebanem Grimaltovými padli těsně 19:21 a 20:22. Proti těmto soupeřům tak nenavázali na vítězství ze základní skupiny.
„Je to papírově slabší pár, předchozí dva zápasy jsme s nimi vyhráli jednoznačně. Takže prohra nás hodně mrzí. C hilani ale byli rozhodně lépe připraveni
než ve skupině a vyhráli zaslouženě,“ připustil Perušič. První set byl vyrovnaný do stavu 12:12, ale poté C hilané odskočili čtyřmi body v řadě. Ve druhém
setu český pár odvrátil dva mečboly, nevyužil však příležitost jít do vedení a soupeř třetí šanci už proměnil. „Nepředvedli jsme to, na co jsme měli.
Naopak C hilané zahráli nad svoje poměry,“ hodnoti l to sedmadvacetiletý polař. Z celého turnaje ale převládaly pozitivní pocity. Perušič se Schweinerem
si totiž spravili chuť po nepovedeném mistrovství světa, kde vypadli už v prvním kole. Ve Gstaadu ukázali, že patří do širší světové špičky. „Jsem rád za
konzistentní výkony, které jsme v letošní sezoně předváděli,“ usmíval se Perušič.
Č eské jedničky nyní v rámci přípravy na srpnové mistrovství Evropy v Mnichově čekají dva menší turnaje v Rakousku a v Praze na Korábě. Těsně před
šampionátem se ještě zúčastní dalšího dílu Pro Tour Elite v Hamburku. „Evropský šampionát bude po mistrovství světa dalším vrcholem sezony. Doufám,
že navážeme na výkony ze Gstaadu nebo ze začátku ročníku,“ prohlásil Perušič.

T enis
Krejčíková se Siniakovou ovládly Wimbledon
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Už od začátku bylo jasné, kam bude zápas směřovat. Č eská dvojice Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková s přehledem zvítězily ve finále ženské
čtyřhry tenisového Wimbledonu. Své soupeřky, Belgičanku Elise Mertensovou a Č íňanku Č ang Šuaj porazily na centrálním dvorci v All England C lubu
hladce 6:2 a 6:4. Pro sehraný český pár jde o druhý titul na travnatém povrchu v Londýně, celkově jich Č ešky na grandslamových utkáních vybojovaly
pět.
Foto:
Krejčíková se Siniakovou ovládly wimbledonskou čtyřhru
AP

T riatlon
TOP 10! Česká triatlonová štafeta obsadila na mistrovství světa v Hamburku 10. místo
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Č eskou štafetu rozjel Radim Grebík, který si v sobotním individuálním závodě mistrovství světa připsal výborné 18. místo. A dařilo se mu také ve

štafetách. Po plavecké části se dostal na kole do vedoucí čtrnáctičlenné skupiny, se kterou dojel do druhého depa. Po běhu předával štafetu Petře
Kuříkové před zaplněnou tribunou na velmi nadějném 7. místě ve skupince na 3. až 7. příčce.
Č eská reprezentantka naskakovala na kolo před nádhernou budovou hamburské radnice na 10. příčce, na kole pak zůstala ve dvojici s Brazilkou přibližně
15 vteřin za nejlepšími. Po běhu předávala jako desátá.
Jan Volár šel z vody s náskokem na Brazilce, ale také s výraznou ztrátou na soupeře před sebou. Proto kolo absolvoval sám na 10. pozici. A na tomto
místě také svůj úsek zakončil, před sebou i za sebou měl přitom přibližně 20vteřinové mezery.
Finišmankou české štafety byla juniorka Dana Přikrylová, kterou čekala ostrá premiéra v seriálu mistrovství světa. Během cyklistické části se na ní
dotáhla jedenáctá Brazilka, se kterou pak bojovala také na běhu. Přesto talentovaná reprezentantka dokázala dovést českou štafetu do cíle na 10. místě
se ztrátou 3:21 na vítěznou Velkou Británii.
Na každého člena štafety čekalo 300 metrů plavání v umělém jezeře Binnenalster, během kterých závodníci dvakrát plavali v tunelu pod širokým mostem.
C yklistická část měřila 6,5 km a stejně jako v sobotním individuálním závodě byla technicky velmi náročná – triatlonisté museli být velmi opatrní na úzké
trati plné ostrých zatáček a otoček. Běh měřil 1,7 km.
Seriál MS teď čeká pauza. Další závod se uskuteční až 7. a 8. října v italském C agliari.
Výsledky
Mistrovství světa, Hamburk (Německo), 10. července 2022
Smíšené štafety: 1. Velká Británie 1:20:50, 2. Austrálie +13, 3. Německo +20 … 10. Č esko (Grebík, Kuříková, Volár, Přikrylová) +3:21

