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Atletika
Čtvrtkařka Vondrová na MS zvládla postup, Šorm zaostal za svým maximem
Lada Vondrová jako třetí česká atletka postoupila na mistrovství světa v Eugene do semifinále. V rozběhu na 400 metrů sice skončila na nepostupové
čtvrté příčce, ale čas 51,55 sekundy s přehledem na účast v nejlepší čtyřiadvacítce stačil. Před ní naopak v téže disciplíně neuspěl pátý muž letošního...
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MS v atletice 2022: Program a české výsledky
...Z atletů, kteří měli možnost v Eugene startovat, dali přednost nadcházejícímu evropskému šampionátu například oštěpařka Barbora Špotáková, koulař
Tomáš Staněk, vícebojařka Dorota Skřivanová či maratonkyně Marcela Joglová, Eva Vrabcová a Moira Stewartová. Kde sledovat MS v atletice
2022Tradičním...
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Obě české mílařky postoupily na MS do semifinále, Švábíková a Juška vypadli
...díky času.
V kvalifikaci na šampionátu v Eugene naopak neuspěli dálkař Radek Juška, finalista MS 2015 a 2017, a tyčkařka Amálie Švábíková.
Na ženské patnáctistovce bude mít Č esko stejně jako na loňských olympijských hrách dvojnásobné zastoupení v semifinále. Mäki, která to v...
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Basketbal
Změny pod bezednými koši aneb Basketbalová škatulata hejbejte...
...s novým tituárním partnerem jako BK KVIS Pardubice. Hráčské změnách klub zatím tolik neodtajnil. Jisté je pouze, že první novou tváří v týmu bude
Jan Štěrba, který přichází z USK Praha. Č ervenobílý dres už nebudou oblékat mladíci Tomáš Tkadlec, který míří do Olomouce a Tomáš Dvořák s
Vojtěchem...
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Házená
Česko má nejlepší střelkyni MS. Ani jsem to nevěděla, směje se juniorka Cholevová
...gólů za sedm zápasů? Takhle parádně se předvedla česká házenkářka Charlotte Cholevová na mistrovství světa juniorek ve Slovinsku.
Devatenáctiletá spojka dokonce skončila na děleném prvním místě v tabulce nejlepších střelkyň. Individuální statistiky ale vůbec neřeší. Bylo pro ni
důležitější, že...
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Judo
Krpálek zahájil judistickou sezonu sedmým místem na Grand Prix v Záhřebu
...olympijský vítěz a mistr světa v judu Lukáš Krpálek při svém prvním letošním startu obsadil na Grand Prix v Záhřebu sedmé místo ve váze nad 100
kilogramů. Po volném losu v prvním kole Krpálek zdolal Itala Lorenza Agro Sylvaina a pak i Slováka Mariuse Fízeľa. Ve čtvrtfinále prohrál s bývalým...
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Kanoistika - slalom
Nejsem fanoušek přírodních toků. Z divoké vody mám respekt, říká slalomář Rohan
Lukáš Rohan patří mezi světovou elitu vodních slalomářů. C enné kovy získal na olympiádě, mistrovství světa i Evropy. Nyní se připravuje na další
mistrovství světa a dokončuje studium žurnalistiky. Hostem Ušáku byl Lukáš Rohan. Nějakou dobu Lukáš Rohan koketoval i s fotbalem a hlavně
florbalem, ale...
seznamzpravy.cz | 17.07.2022 | rubrika: Ušák, Video, Rozhovory, Sport, Stalo se | autor: Jaromír Bosák | URL

Jednou zlatá. V individuálním závodě pak zradil Galuškovou závěr finálové jízdy
...kajakářka Antonie Galušková má letošní mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu, které na začátku července hostilo italské
Ivree, již definitivně za sebou.

Domů si nakonec odvezla jednu zlatou medaili, kterou vybojovala společně s Lucií Nesnídalovou a Gabrielou...
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Šerm
Ztráta trenéra bolí, ale soustředím se na šampionát, říká fleretista Choupenitch
...bronzu z Tokia tlak necítí, důležitá je pro něj vnitřní motivace. Šermíř Alexander Choupenitch se po mistrovství Evropy, kde obsadil páté místo,
chystá na další šampionát. Od pátku bude bojovat na mistrovství světa v Káhiře, kam míří po měsících plných turnajů a komplikací. „C hci předvádět
nejlepší...
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Zdravotně postižení sportovci
Boccia: Výkony českých reprezentantů na Světovém poháru v Portugalsku
...C uřínové, Marcely Č ermákové a Josefa Žabky. Jak se dařilo českým reprezentantům? Nejlepší umístění vybojoval paralympijský šampion z Tokia
Adam Peška, který ve své kategorii turnaje jednotlivců vyhrál základní skupinu a celkově obsadil solidní čtvrté místo. Peškovi chybělo i trochu štěstí,
protože...
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Beachvolejbal
Oba české páry skončily na písku v Espinhu deváté
...dvojice skončily na beachvolejbalovém turnaji Pro Tour kategorie C hallenge v Espinhu na děleném devátém místě. V boji o čtvrtfinále neuspěli Barbora
Hermannová s Marií Sárou Štochlovou, jež se na písek vrátila po zdravotní pauze, ani Václav Berčík s Matyášem Džavoronokem.
Štochlová...
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T enis
Tenistka Vondroušová se vdala
...tenistka Markéta Vondroušová se vdala. Třiadvacetiletá finalistka Roland Garros z roku 2019 si v sobotu v zahradách luxusního hotelu C hateau Mcely
vzala svého dlouholetého přítele Štěpána Šimka, s kterým se zasnoubila loni po OH v Tokiu, kde získala stříbrnou medaili ve dvouhře. „Šimkovi,“...
Právo | 18.07.2022 | rubrika: Sport extra | autor: (ČTK) | N1
O bsahové duplicity: 17.07.2022 - ak tualne.cz N1 URL, sport.cz N1 URL, tenisportal.cz N1 URL

Siniaková si v Hamburku vyšlápla na světovou dvanáctku Kasatkinovou
...HAMBURK - Kateřina Siniaková v 1. kole antukového turnaje WTA 250 v Hamburku zaskočila nasazenou dvojku a semifinalistku letošního French
Open Darju Kasatkinovou. Č eská tenistka porazila světovou dvanáctku 6-2 2-6 6-4 a na pátý pokus si připsala její premiérový skalp. Profily hráčů
Siniaková...
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Petra Kvitová, Tereza Martincová či Lucie Havlíčková. WTA Prague Open odehraje sedm Češek
...Belinda Bencicová. V pozici čtyřky nastoupí Petra Kvitová, vítězka turnaje z roku 2018.
Dalšími českými tenistkami v hlavní soutěži jsou Tereza Martincová, Marie Bouzková, Karolína Muchová a na divoké karty vítězky juniorky z French
Open Lucie Havlíčková a Linda Nosková.
...
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T riatlon
Triatlonista Grebík má stříbro z Evropského poháru v Maďarsku
...Radim Grebík skončil druhý na Evropském poháru v Maďarsku. Na sprinterských tratích v Tiszaújvárosi prohrál jen s domácím reprezentantem
C songorem Lehmannem, který byl rychlejší o 19 sekund. Grebík postoupil do třicetičlenného finále jako jediný Č ech a po plavání mu patřila až 22. pozice.
Po...
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Radim Grebík má formu. V Hamburku vybojoval skvělou osmnáctou příčku
...Radim Grebík si osmnáctým místem v Hamburku vytvořil osobní maximum v závodech seriálu mistrovství světa. Jednadvacetiletý český reprezentant
z klubu Titan Trilife Zlín poprvé v kariéře v tomto typu závodu postoupil do první dvacítky výsledkové listiny a potvrdil, že má v posledních týdnech
skvělou...
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Triatlonová štafeta obsadila na mistrovství světa v Hamburku 10. místo Českou štafetu rozjel Radim
Grebík, který si v sobotním individuálním závodě mi
Č eská triatlonová štafeta se prosadila do nejlepší desítky v závodě mistrovství světa. Výraznou porci bodů do světového žebříčku vybojovala v Hamburku

čtveřice Grebík, Kuříková, Volár a Přikrylová. V historickém centru německého města zvítězila v neděli 10. července sestava Velké Británie. A daři...
cysnews.cz | 11.07.2022 | autor: Iva Roháčková | URL
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Atletika
Čtvrtkařka Vondrová na MS zvládla postup, Šorm zaostal za svým maximem
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Lada Vondrová jako třetí česká atletka postoupila na mistrovství světa v Eugene do semifinále. V rozběhu na 400 metrů sice skončila na nepostupové
čtvrté příčce, ale čas 51,55 sekundy s přehledem na účast v nejlepší čtyřiadvacítce stačil. Před ní naopak v téže disciplíně neuspěl pátý muž letošního
halového mistrovství světa Patrik Šorm, který výkonem 46,07 zaostal téměř o tři desetiny za svým letošním maximem.
Vondrová v posledním ze šesti rozběhů předvedla svůj druhý nejlepší výkon v sezoně. Lepší byla jen ve finále republikového šampionátu v Hodoníně, kde
si vylepšila osobní rekord na 51,13 sekundy. „Upřímně jsem chtěla postoupit přímo, abych byla v klidu. Neviděla jsem ty rozběhy předtím, takže když
jsem viděla ten čas, tak jsem nevěděla, jestli to bude stačit, nebo ne. Jsem ráda,“ řekla Č eské televizi.
Dvaadvacetiletá česká reprezentantka postoupila do semifinále na třetí vrcholné světové akci pod širým nebem za sebou, uspěla na mistrovství světa
2019 i na loňských olympijských hrách. „Vždycky jsem v semifinále běžela hůř než v rozběhu. C htěla bych to napravit a běžet o co nejlepší čas. Brány
finále jsou pro mě zavřené, takže to bude spíš boj s časem,“ dodala běžkyně, která touží po prolomení hranice 51 sekund. Semifinálovou účastí
napodobila mílařky Kristiinu Mäki a Dianu Mezuliáníkovou, které jí pro dnešní rozběh zapletly copánky.
Šorm v prvním rozběhu, který vyhrál světový rekordman Wayde van Niekerk, finišoval až jako pátý. Měl daleko ke třetí příčce, která by znamenala přímý
postup. Ani nevěřil, že by jeho výkon patřil mezi šest nejlepších časů, které rovněž znamenaly postup. „Moc napjatej asi nebudu. Nemyslím si, že to bude
stačit, bohužel. C ítil jsem se dobře, ale dneska to tam nějak nebylo,“ litoval.
Nakonec byl semifinále blíž, než předpokládal. Před posledním ze šesti rozběhů ještě držel postupový šestý čas. Pak ale čtvrtý C hristopher O'Donnell z
Irska finišoval za 46,01 sekundy a českého reprezentanta vyřadil. Šorm si může spravit chuť ve štafetě. „Musím se nějak srovnat z tohoto času a
psychicky se nastavit na to, že ve štafetě to bude dobré,“ řekl.
Večer, tedy v noci na pondělí středoevropského letního času, čeká kvalifikace diskaře Marka Bártu.
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MS v atletice 2022: Program a české výsledky
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Atletická sezona roku 2022 je velmi nabitá. Po halovém mistrovství světa, které se konalo na začátku března, čeká atletky i atlety 18. ročník světového
šampionátu, tentokrát na otevřeném stadionu. Ten se koná v termínu 15. - 24. července v americkém Eugene. Původní termín se měl datovat o rok dříve,
ale stejně jako tomu bylo u jiných velkých akcí, s ohledem na posunutou olympiádu se tento atletický svátek musel odložit. Nutno ještě připomenout, že o

měsíc později se evropští atleti utkají také na kontinentálním mistrovství v Mnichově.
Výběr pořadatele mistrovství světa provázelo kontroverzní rozhodnutí IAAF. To se netradičně usneslo pro udělení pořadatelství právě americkému
univerzitnímu městu Eugene, avšak rozhodnutí proběhlo bez výběrového řízení.
Tehdejší viceprezident a pozdější prezident IAAF Sebastien C oe byl následně kritizován za střet zájmů, ke kterému tímto postupem došlo. C oe byl totiž
také ambasadorem společnosti Nike, která právě v Eugene sídlí.
Program a výsledky českých atletů Kompletní program světového šampionátu v atletice najdete na oficiálním webu akce >>>
Program a disciplíny MS v atletice 2022Světový šampionát nabídne v deseti soutěžních dnech 49 disciplín. Fanoušci se tak mohou těšit na kompletní
plejádu běhů na krátké, střední i dlouhé tratě, a to včetně maratonu. Dále se závodníci předvedou také v chůzi na 20 a 35 km. Připraveny opět budou
skokanské soutěže i hody. V neposlední řadě bude k vidění také soutěž vícebojařů a vícebojařek.
Nominace Č echů na MS v atletice 2022Kvalifikační kritéria, pro jejichž splnění vyhlásil Č eský atletický svaz termín 26.6., dokázalo letos pokořit 14
jednotlivců a štafeta na 4x400 m, dle žebříčkového umístění se na startovní listinu nakonec dostalo celkem 24 atletů a atletek.
V Londýně roku 2017 česká výprava čítala 27 atletů a atletek, kdy se o tři cenné kovy postarali oštěpaři. O dva roky později se šampionátu v Dauhá 2019
se účastnilo 25 našich sportovců a česká výprava skončila poprvé v samostatné historii bez medaile.
Nejnabitější disciplínou pak bude z českého pohledu tradiční nadějná soutěž v hodu oštěpem, do které se podařilo úspěšně splnit limit Jakubu Vadlejchovi,
Vítězslavu Veselému a Nikole Ogrodníkové.
Poněkud nečekaný konec sezóny oznámila česká sprinterka Barbora Malíková, která se na MS kvalifikovala v běhu na 400 m. Z atletů, kteří měli možnost
v Eugene startovat, dali přednost nadcházejícímu evropskému šampionátu například oštěpařka Barbora Špotáková, koulař Tomáš Staněk, vícebojařka
Dorota Skřivanová či maratonkyně Marcela Joglová, Eva Vrabcová a Moira Stewartová.
Kde sledovat MS v atletice 2022Tradičním zprostředkovatelem atletických závodů je dlouhodobě Č eská televize, která na svém sportovním kanále Č T
sport v průběhu roku nabízí i přímé přenosy jednotlivých kol Diamantových lig.
Nejinak tomu bude u takto vrcholné akce, jakou je mistrovství světa. Č eská televize má na každý večer připraven přímý přenos. S ohledem na časové
pásmo, ve kterém se Eugene nachází, přenosy začínají přibližně od 18.30 hod. našeho času a některé dny budou pokračovat až do brzkého rána.

Obě české mílařky postoupily na MS do semifinále, Švábíková a Juška vypadli
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Obě české reprezentantky postoupily na atletickém mistrovství světa do semifinále závodu na 1500 metrů. Kristiina Mäki se z rozběhu kvalifikovala přímo,
Diana Mezuliáníková díky času.
V kvalifikaci na šampionátu v Eugene naopak neuspěli dálkař Radek Juška, finalista MS 2015 a 2017, a tyčkařka Amálie Švábíková.
Na ženské patnáctistovce bude mít Č esko stejně jako na loňských olympijských hrách dvojnásobné zastoupení v semifinále. Mäki, která to v Tokiu díky
českému rekordu dotáhla až do finále, se v rozběhu silným finišem protlačila na poslední postupovou šestou příčku.
"Bylo to hrozně těžké na nějakou taktiku, furt se zpomalovalo, zrychlovalo, kopaly jsme se tam. To je rozběh," popisovala Č eské televizi vývoj závodu.
C htěla se dopředu posouvat dříve. "Zrychlovala jsem už někde na třístovce, ale měla jsem tam různé kolize. Pak to zbylo na poslední stovku, což není
úplně dobré, ale naštěstí to vyšlo," dodala česká běžkyně s finskými kořeny.
Mezuliáníková finišovala v závěrečném rozběhu na osmé příčce, ale tento běh byl nejrychlejší, takže se sezonním maximem 4:06,55 zařadila na páté
místo ze šesti postupových časů. Stejně jako Mäki ji v noci ze soboty na neděli českého času čeká semifinále. "Myslela jsem si, že to stačit nebude. Tohle
je samozřejmě super," radovala se.
Juška při návratu na vrcholnou akci nepřidal třetí finálovou účast na mistrovství světa. V kvalifikaci se po dvou přešlapech dostal do složité situace. Ve
třetím pokusu měl naopak velký nedošlap a 787 centimetrů stačilo jen na čtrnácté místo. Od finále ho dělila dvě místa a šest centimetrů. "Nemám k tomu
co říct. Neprodal jsem to, na co jsem měl," litoval.
V úvodních pokusech se nedokázal vyrovnat s rychlým sektorem na stadionu Hayward Field. "Asi jsem to podcenil. Začátečnická chyba pro starého
mazáka," dodal devětadvacetiletý dálkař. V kvalifikaci po třech přešlapech vypadl i obhájce titulu
Švábíková na rozdíl od MS 2017 překonala v kvalifikaci svou základní výšku 420 centimetrů, ale na 435 centimetrech už neuspěla a rychle bylo
rozhodnuto o jejím vyřazení. Zůstala daleko za svým osobním rekordem 460 centimetrů z letošní Zlaté tretry. Na postup nakonec stačilo zdolat 435
centimetrů s čistým zápisem, ve finále bude patnáct tyčkařek. Švábíková skončila šestadvacátá.
Roli favorita stovky v úvodním kole této disciplíny potvrdil Fred Kerley, který v rozběhu prolétl rovinku za 9,79 sekundy. Jen o desetinu pomalejší byl ve
svém běhu jiný Američan Trayvon Bromell. Pod deset sekund se v rozběhu dostalo celkem sedm sprinterů. Olympijský vítěz Marcell Jacobs si vyrovnal
sezonní maximum 10,04 a postoupil přímo ze druhého místa ve svém běhu.
Suverénně absolvoval koulařskou kvalifikaci světový rekordman Ryan C rouser. Na domácím stadionu prvním pokusem zapsal 22,28 metru, čímž o více
než metr překonal předepsaný limit 21,20 metru. Č eský rekordman Tomáš Staněk na světový šampionát neodcestoval, po zranění kotníku se
koncentruje na ME.
Mistrovství světa v atletice v Eugene (USA):
Finále:
Muži:
20 km chůze: 1. Jamaniši 1:19:07, 2. Ikeda (oba Jap.) 1:19:14, 3. Karlström (Švéd.) 1:19:18, 4. Gathimba (Keňa) 1:19:25, 5. Pintado (Ekv.) 1:19:34, 6.
Bonfim (Braz.) 1:19:51, 7. Martín (Šp.) 1:20:19, 8. Jušo (Jap.) 1:20:39.
Mix:
4×400 m: 1. Dominikánská republika (Feliz, Paulinová, Ogando, C ofilová) 3:09,82, 2. Nizozemsko (Bonevacia, Klaverová, Van Diepen, Bolová) 3:09,90, 3.
USA (Godwin, Felixová, Norwood, SImonová) 3:10,16, 4. Polsko 3:12,31, 5. Jamajka 3:12,71, 6. Nigérie 3:16,21, 7. Itálie 3:16,45, 8. Irsko 3:16,86.
Rozběhy a kvalifikace:
Muži:
100 m: 1. Kerley (USA) 9,79.
3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:16,65.
Dálka: 1. Hašioka (Jap.) 818, …14.
Juška
(Č R) 787 - nepostoupil do finále.
Koule: 1. Kung Li-ťiao (Č ína) 19,51.
Ženy:
1500 m: 1. Tsegayová (Et.) 4:02,68, …17.
Mezuliáníková
4:06,55, 29.
Mäki
(obě Č R) 4:08,43 - postoupily do semifinále.
Tyč: 1. Nageotteová, Morrisová (obě USA), Sü C huej-čchin (Č ína), Murtová (Fin.), C hapelleová (Fr.), Otchereová (Něm.), Stefanídiová (Řec.) a
Kennedyová (Austr.) všechny 450, …26. mj.
Švábíková
(Č R) 420 - nepostoupila do finále.
Koule: 1. C rouser (USA) 22,28.

Basketbal
Změny pod bezednými koši aneb Basketbalová škatulata hejbejte...
Krkonošský deník | 16.07.2022 | rubrika: Sport | autor: (fn) | N1

Prázdniny a dovolené frčí, nicméně basketbalové soutěže už znají svůj pracovní řád pro nadcházející sezonu. Na odpočinek mohou zapomenout v
managementech klubů, protože do nové sezony nenastoupí týmy v tom složení, ve kterém končily tu minulou. A co zatím vyplavalo na povrch z klubových
tajemství? Kdo kam se v Kooperativa NBL přesouvá?

Začneme u obou východočeských zástupců. Pardubická Beksa se v nové sezoně představí s novým tituárním partnerem jako BK KVIS Pardubice. Hráčské
změnách klub zatím tolik neodtajnil. Jisté je pouze, že první novou tváří v týmu bude Jan Štěrba, který přichází z USK Praha.
Č ervenobílý dres už nebudou oblékat mladíci Tomáš Tkadlec, který míří do Olomouce a Tomáš Dvořák s Vojtěchem Kalný, kteří se objeví u Královských
sokolů HK.
Královští sokoli naopak přišli o rozehrávače Pedu Stamenkoviče, který zamířil na Hanou, ale sehnali náhradu z C horvatska v podobě Mandeliniče. Větší
uplatnění očekávají příchozí mladíci z Pardubic stejně jako Kábrt, který se stěhuje z Nymburka. Na palubovce se už neobjeví také Peter Sedmák, který se
přesunul do pozice sportovního manažera.
BC Geosan Kolín hlásí největší přestupovou bombu léta. Z Děčína se k Medvědům odhodlal Ondřej Šiška. Na trenérskou lavičku se z Pardubic přesunul
Adam Konvalinka. Vicemistr BK Opava sice přišel o pivota Markussona, ale získal náhradu v americkém pivotovi Bossetovi, který bude kroutit první profi
angažmá po působení v univerzitním Weber State (NC AA1). Z USK Praha přichází Radek Farský a ze Slovenska reprezentant Jakub Mokráň. USK Praha
kromě jíž zmíněných Štěrby a Farského přišel i o amerického plajera Westa, který se nechal zlákat švýcarským Neuchatelem. BK Armex Děčín řešil
odchod Šišky angažováním zkušeného amerického rozehrávače AJ Waltona, který hrával v Kolíně a k Válečníkům přichází ze Svitu. Další posilou má být
bosenský pivot Josipovič, který KNBL zná z působení v USK a Olomoucku. Sluneta Ústí nad Labem zatím ohlásila příchod Nábělka z NH Ostrava a avizuje
snahu udržet všechny stávající americké hráče. BK Olomoucko přivedlo zatím tři nové hráče. Tkadlece, Stamenkoviče a amerického rozehrávače
C oopera. NH Ostrava angažoval Malika Morgana, který hrával v Olomoucku a slovenského rozehrávače Majerčáka. Zbývající týmy ERA Basket Nymburk
stejně jako nováček BK Slavia Praha zatím karty neodkryly. Basket Brno přichází o asistenta trenéra Luboše Bartoně, který míří na zahraniční angažmá.

Házená
Česko má nejlepší střelkyni MS. Ani jsem to nevěděla, směje se juniorka Cholevová
sport.cz | 12.07.2022 | rubrika: Míčové sporty | autor: Matěj Vybíral | URL

Dvaašedesát gólů za sedm zápasů? Takhle parádně se předvedla česká házenkářka Charlotte Cholevová na mistrovství světa juniorek ve Slovinsku.
Devatenáctiletá spojka dokonce skončila na děleném prvním místě v tabulce nejlepších střelkyň. Individuální statistiky ale vůbec neřeší. Bylo pro ni
důležitější, že národnímu týmu pomohla k vyrovnání nejlepšího umístění v historii. Nechybělo však mnoho a mohla to být ještě vyšší než 11. příčka.
Cholevová od začátku táhla český tým a i když odehrála o zápas méně než Nizozemka Molenaarová, nasázela stejně jako ona fantastických 62 gólů.
„Ani jsem to nevěděla. Zavolal mi táta ke konci turnaje, že jsem nahoře, ať neudělám ostudu a pracuju dál," smála se a dodala, že své statistiky neřeší.
„Trochu mě to samozřejmě potěšilo, ale hrajeme kolektivní sport. Pro mě je přihrávka daleko cennější," vysvětlila.
Z týmového hlediska hodnotí mistrovství pozitivně. „Odehrály jsme super šampionát a předváděly jsme velmi slušné výkony," ohlédla se Cholevová.
Jenže mohlo být ještě veseleji. Nebýt nečekaně vysoké porážky s Angolou o 11 branek v základní skupině. „Doteď nedokážu říct, co se v utkání stalo,"
připustila levá spojka severočeského Mostu.
Č ešky ale poté dokázaly odvrátit brzký konec. K postupu do osmifinálové skupiny potřebovaly porazit favorizované Rumunsko alespoň o sedm branek. A
to se jim, téměř zázrakem, podařilo. „Asi jedno z nejlepších utkání kariéry. Vždyť Rumunky jsme předtím nikdy neporazily," upozornila Cholevová.
V osmifinálové skupině pak národní tým zdolal i silné Německo a domácí Slovinsko. Č tvrtfinále mu ale uniklo vinou horšího skóre ze vzájemných zápasů.
Na jeho úkor postoupila právě Angola a Německo.
Juniorky tak poté hrály už jen o konečné umístění. Po prohře s Japonskem na sedmičky a vítězství nad C horvatskem skončily jedenácté. „Šampionát toho
ve mně zanechal opravdu hodně. Měly jsme skvělou partu holek. Byl to náš poslední společný turnaj a hezká rozlučka zároveň," usmívala se talentovaná
házenkářka.
Při šampionátu si stihla psát a volat se svým dvojčetem Mathiasem. Ten je také šikovný házenkář a reprezentoval juniory na béčkovém mistrovství
Evropy, které Č eši ovládli. „Bavíme se každý den. Jsme vděční jeden za druhého a za všechny úspěchy, které ten druhý má. Je super, že se nám daří,"
radovala se rodačka z Ostravy.
Oba sourozenci už naskočili i v seniorské reprezentaci. C harlotte si dokonce zahrála na prosincovém mistrovství světa. „Mým dalším snem je, abych se
stala stabilním článkem ženské repre. Ale stále je to pro mě strašně daleko. Budu ráda za každou pozvánku a uvidíme, jak to dopadne," pokračovala
skromně Cholevová.
K nominaci do národního týmu jí může pomoct i zkušenost z Ligy mistrů, kterou si Most v příští sezoně zahraje podruhé v historii. „Budu se chtít předvést
v co nejlepším světle. Zahrát si Ligu mistryň je velký úspěch. Snad navážu na dobré výkony," doufá kanonýrka.
V nejprestižnější soutěži narazí i na šampionky z posledních dvou let, norský Kristiansand, jehož dres oblékají i dvě české hvězdy Jana Knedlíková a
Markéta Jeřábková. „Super zážitek na celý život. A určitě to bude pikantní. Musíme se s holkami domluvit, aby nám to pustily," zasmála se Cholevová.

Judo
Krpálek zahájil judistickou sezonu sedmým místem na Grand Prix v Záhřebu
sport.iDNES.cz | 17.07.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: iDNES.cz, ČTK | URL

Dvojnásobný olympijský vítěz a mistr světa v judu Lukáš Krpálek při svém prvním letošním startu obsadil na Grand Prix v Záhřebu sedmé místo ve
váze nad 100 kilogramů.

Po volném losu v prvním kole Krpálek zdolal Itala Lorenza Agro Sylvaina a pak i Slováka Mariuse Fízeľa. Ve čtvrtfinále prohrál s bývalým juniorským
mistrem světa Gelou Zaaliašvilim z Gruzie a v opravách ho pak zastavil Fin Martti Puumalainen.
Nejlepší český sportovec loňského roku po triumfu v Tokiu, kde před rokem navázal na zlato z Ria de Janeiro, absolvoval jen v prosinci mistrovství Evropy
klubů. V Záhřebu začal Krpálek sbírat první body do kvalifikace pro olympijské hry 2024 v Paříži.
„Pauza byla velmi důležitá, protože teď mě čekají dva roky závodění, dva roky příprav, běží nám olympijská kvalifikace a já si chtěl co nejvíce od závodů
odpočinout,“ řekl Č eské televizi Krpálek, jenž bude ladit formu na říjnový světový šampionát v Uzbekistánu. „Bude to obrovská motivace. Věřím tomu, že
mistrovství světa bude vypadat trošičku jinak,“ dodal.
Foto:
Judista Lukáš Krpálek získal své druhé olympijské zlato! Finálový souboj kategorie nad 100 kilogramů v Tokiu ukončil předčasně v poslední minutě, když
Gurama Tušišviliho z Gruzie porazil na ippon. (30. července 2021)
Michal Sváček, MAFRA

Kanoistika - slalom
Nejsem fanoušek přírodních toků. Z divoké vody mám respekt, říká slalomář Rohan
seznamzpravy.cz | 17.07.2022 | rubrika: Ušák, Video, Rozhovory, Sport, Stalo se | autor: Jaromír Bosák | URL

Lukáš Rohan patří mezi světovou elitu vodních slalomářů. C enné kovy získal na olympiádě, mistrovství světa i Evropy. Nyní se připravuje na další
mistrovství světa a dokončuje studium žurnalistiky. Hostem Ušáku byl Lukáš Rohan.
Nějakou dobu Lukáš Rohan koketoval i s fotbalem a hlavně florbalem, ale když přišel čas rozhodování, protože na vrcholové úrovni nešlo dělat více
sportů, vyhrály geny a Rohan mladší se definitivně upsal vodnímu slalomu.

Říká o sobě, že se mu daří na velkých závodech. A medailová bilance tomu odpovídá. C enné kovy získal na mistrovství světa i Evropy, dokázal vyhrát i
závod Světového poháru v pražské Troji. Ovšem medaili nejcennější vylovil z vln v Tokiu, kde dokázal vystoupat na stříbrný stupínek. Prý je na sebe
docela přísný a perfekcionista, ale svou finálovou jízdu z olympijského závodu hodnotí velice kladně.
Hlavní témata Ušáku s Lukášem RohanemHlavní témata Ušáku s Lukášem Rohanem
02:45 – O pěveckých začátcích
03:50 – O přípravě na mistrovství světa ve vodním slalomu
06:45 – Jaké je to trénovat s otcem
09:50 – Proč Č eši patří ke světové špičce
12:30 – O strachu z vody
16:50 – Proč zvolil závodění na vodě před fotbalem
19:35 – Vzpomínka na olympiádu v Tokiu
21:45 – Jak se připravuje na závod
23:14 – O zálibě v lezení a práci se strachem
26:01 – Jak mu jde studium žurnalistiky
30:42 – O trénování dalších závodníků
32:22 – O rivalitě mezi závodníky
Na celý díl se podívejte ve videu v úvodu článku.
Slalomáři sice říkají, že žádná jízda nemůže být úplně dokonalá, ale Lukášova stříbrná pouť olympijským kanálem měla hodně vysoké parametry. C ož
Lukáše v konečném efektu těší víc než samotná medaile. Stejně jako pochvala od otce, který je už několik let jeho trenérem.
Je trochu paradox, že Lukáš měl v dětství docela strach z vody. Postupem času, tréninkem a sbližováním se s tímto živlem, se z tohoto pocitu stal spíše
respekt. Ale ani dnes není fanouškem divokých přírodních toků, u nichž nikdy přesně nevíte, jak vypadá prostor pod hladinou a co se všechno může
přihodit.
Na druhou stranu si oblíbil lezení. Ať už v přírodě po skalách, nebo na umělých stěnách. Kromě samotného výkonu Lukáše baví i souboj se sebou samým,
pokusit se každý den dosáhnout o něco lepšího výkonu.
Je dost možné, že tak, jako dnes sportovní novináři referují o jeho úspěších, bude Lukáš Rohan za nějaký čas sám připravovat rozhovory se sportovními
hvězdami. Má těsně před ukončením studia žurnalistiky a rád by se tomuto oboru v budoucnosti věnoval.
A třeba také bude trénovat děti. Ačkoli byl přesvědčen, že zrovna tohle nebude něco, co by ho bavilo, během covidových měsíců si práci s nejmladšími
adepty vodáckého řemesla vyzkoušel a docela se mu tato zkušenost zamlouvá. Argumentem proti je zatím skutečnost, že trenér je na tom s cestováním a
nabitým programem velmi podobně jako sám závodník.
V Ušáku 219 se můžete dozvědět i to, jak to má stříbrný olympionik se zpěvem a na jaký hudební nástroj by se chtěl naučit hrát. Kde se podle něj bere
velký počet úspěšných českých reprezentantů ve vodním slalomu a jestli by jel klasickou „vodu“ na Vltavě. A to pořád není všechno…
Více naleznete v úvodním videu. Další díly Ušáku můžete zhlédnout zde.
Pořad Ušák vychází na Seznam Zprávách v premiéře každou neděli v 17:00.

Jednou zlatá. V individuálním závodě pak zradil Galuškovou závěr finálové jízdy
klatovsky.denik.cz | 14.07.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: Martin Mangl | URL

Jednadvacetiletá kajakářka Antonie Galušková má letošní mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu, které na začátku
července hostilo italské Ivree, již definitivně za sebou.
Domů si nakonec odvezla jednu zlatou medaili, kterou vybojovala společně s Lucií Nesnídalovou a Gabrielou Satkovou v atraktivním závodě hlídek
kajakářek, kde holky zvítězily o vteřinu před 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,“ říkala Antonie Galušková bezprostředně po zisku zlata.

Jenomže další cenný kov již nepřidala. Ten byl přitom velmi blízko také v individuálním závodě. Talentovaná kajakářka postoupila ze semifinále s
nejlepším časem, závěr finálové jízdy se ji ale nepovedl podle představ. Na brankách 16 až 18 totiž udělala tři chyby a šest trestných vteřin za šťouchy ji
náhle odsunuly z průběžné stříbrné pozice až na konečné deváté místo.
„Trať byla technicky náročnější, holky se více míchaly, mohlo se stát cokoliv. Snažila jsem se neztratit koncentraci až do cíle. To, že jsem byla blíž u
tyčky, než jsem měla být, se stane, ale to, že jsem ji vzala s sebou, to popravdě nevím, jak se přihodilo,“ uvedla Galušková pro web www.kanoe.cz.
„Přišlo mi, že to mám pod kontrolou a nemyslím si, že by mě rozhodilo to, že startuji z poslední pozice. Jsem ráda, že jsem předvedla dvě slušné jízdy, ale
se třemi šťouchy se zkrátka nevyhrává,“ dodala závodnice, která se poprvé posadila do kajaku v pěti letech a o rok později jela svůj první závod v
Třebechovicích, kde se definitivně pečetila její láska k tomuto sportu.

Šerm
Ztráta trenéra bolí, ale soustředím se na šampionát, říká fleretista Choupenitch
sport.iDNES.cz | 14.07.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: Markéta Plšková | URL

Po bronzu z Tokia tlak necítí, důležitá je pro něj vnitřní motivace. Šermíř Alexander Choupenitch se po mistrovství Evropy, kde obsadil páté místo,
chystá na další šampionát. Od pátku bude bojovat na mistrovství světa v Káhiře, kam míří po měsících plných turnajů a komplikací. „C hci předvádět
nejlepší šerm za poslední dobu, kdy jsem si procházel nelehkým obdobím,“ říká 28letý fleretista.

Je pro vás letošní sezona jiná než ty předešlé? Po mistrovství Evropy jste zmiňoval trable, kam určitě patří ztráta trenéra nebo covid, který jste po druhé
prodělal.
To je všechno dohromady. Odchod trenéra se mnou po psychické stránce určitě zarezonoval, i když jsem to čekal, tak to nikdy není příjemné. Ocitl jsem
se v situaci, kdy jsem nevěděl, co dál a do toho jsem onemocněl covidem. Průběh nebyl tak špatný, jako když jsem se nakazil poprvé, ale následky byly
opravdu nepříjemné. Třeba ráno jsem vstal a skoro pro mě končil den, točila se mi hlava a pociťoval jsem velkou únavu. Trvalo to dlouho dobu,
absolvoval jsem s tím i nějaké turnaje, což bylo hodně nepříjemné. Věřím, že už je to za mnou a čeká mě lepší období.
Jak dlouho jste se z postcovidových komplikací dostával?
Těžko říct, dva tři měsíce určitě. Po celou tu dobu jsem skoro nemohl fungovat ani pořádně trénovat.
Stefano C erioni, který vás trénoval, odešel k italskému národnímu týmu. Dá se bez trenéra dlouhodobě fungovat?
Dlouhodobě určitě ne, ale krátkodobě mi teď nic jiného nezbývá. Uprostřed sezony se hrozně těžko něco řeší, radši jsem se věnoval přípravě na ty dva
nejdůležitější vrcholy a udělal jsem dobře. Tu situaci začnu řešit hned den po skončení mistrovství světa a pro nadcházející sezonu si někoho najdu,
protože dlouhodobě bez trenéra být nemůžu.
Máte už v hlavě nějakou náhradu?
Nebudu k tomu zatím vůbec nic říkat.
Č eský fleretista Alexander Choupenitch

Strávil jste teď nějakou dobu na kempu ve Španělsku, jak tam probíhala příprava na nadcházející mistrovství světa?
Kemp ve Španělsku proběhl velice dobře. Byl jsem tam deset dní, potkal jsem se s týmy z Hong Kongu, Kanady, Španělska, Brazílie a Británie, takže
velice silné obsazení. Probíhala tam fyzická příprava, kterou jsem měl v plánu a taktéž tady probíhala i šermířská příprava, kde jsme si mezi sebou zkusili
zápasy, sparingovali jsme, což bylo velmi přínosné. Hotel jsme měli hned vedle haly a líbilo se mi, že jsme byli odstřiženi od města, takže jsme čas trávili
opravdu odpočinkem, regenerací a tréninkem. Tak má soustředění vypadat.
Na nedávném mistrovství Evropy v Turecku jste skončil pátý, myslíte teď na vyšší příčku?
Moje ambice je předvádět nejlepší šerm za poslední dva měsíce po všech trablích, které jsem měl. V rámci mých aktuálních možností se mi příprava
vydařila dobře, s tím jsem spokojený. Teď se ještě budu snažit formu vyladit co nejvíce, abych se na mistrovství světa cítil nejlépe, jak bude možné.
Č lověk samozřejmě potřebuje i velký kus štěstí, aby se mu povedl dobrý výsledek, ale já se budu snažit šermovat, jak nejlépe dokážu a budu se snažit
předvést co nejlepší výkon.

Jaké to vůbec je, mít dva důležité šampionáty v rozmezí tak krátké doby?
Já se nad tím úplně nezamýšlím, prostě to tak je. C elkově to bylo v posledních dvou letech hrozně zvláštní. Byl covid, půl roku po olympiádě jsme v
podstatě neměli turnaje a pak to všechno nahustili. Od března jsme měli každé dva týdny nějaký turnaj v různých částech světa. Ten konec sezony je
fyzicky i psychicky dost náročný, člověk musí pořád někde lovit motivaci a síly. Já jsem se snažil co nejlépe připravit na mistrovství Evropy a stejně tak
na následující mistrovství světa.
Je to pro vás skok do extrému, když jste si poslední dva roky musel kvůli covidu zvykat na minimum turnajů?
Je to absolutní extrém a nápor pro organismus. Mezi turnaji je normálně čas na přípravu, posledních pár měsíců jsme byli v kolotoči turnajů, takže čas na
přípravu, a hlavně regeneraci byl dost omezený. Pro mě to bylo dvakrát tak těžké kvůli té ztrátě trenéra. Musel jsem tedy sám hledat možnosti, jak se
připravit. Opravdu to pro mě bylo dost náročné i z manažerské části, například domlouvat si přípravné kempy. Ale je to moje práce, kterou dělám rád.
Navíc ten závodní program je pro všechny stejný, takže se na něj snažím připravit, co nejlépe to jde.
C ítíte třeba i větší tlak? Nejsou na vás po bronzu z Tokia kladeny větší nároky?
Já to nevnímám. Tlak a úspěch jsou hodně subjektivní věci. Můžete cítit tlak, který ale nepřichází nebo naopak. Já osobně ho necítím, snažím se v každé
situaci dělat maximum, kvalitně se připravovat na turnaje. Není to ale tak, že bych musel, protože na mě někdo klade vyšší nároky.
Změnil se vám po Tokiu nějakým způsobem život?
Vnímám to jako určitý milník v životě. V Tokiu jsem dosáhl velmi dobrého výsledku, který mi aktuálně slouží jako odrazový můstek a motivace na sobě
dál pracovat a zlepšovat se. Nemyslím ale, že by se mi nějak dramaticky změnil život.
Kromě šermu jste známý i svou hudební kariérou. „Hlavní smysl je práce na sobě a růst, že člověk může bojem někam dojít.“ Tak popisujete píseň Boj,
kde odkazujete právě na tokijskou olympiádu. Kde vy osobně berete motivaci pro váš boj?
Řídím se tím, že v životě přijde ještě něco, co nikdy nepřišlo, co bude zajímavé. S tímhle se každý den budím, že mě něco dobrého čeká. To je moje
celoživotní nastavení, což ale samozřejmě neznamená, že nemám žádné pochybnosti. Má je každý, důležité je ale vědět, že to, co člověk dělá, je
nejdůležitější a naplňuje ho to. Já to tak se šermem mám.
V klipu si zahrál i MMA zápasník Jiří Procházka. Proč zrovna on?
Jirka je můj kamarád z Brna, který v sobě má velkého bojovníka. Zapadl i do asijského prostředí klipu, protože se řídí kodexem Bušidó, což je
samurajský morální kodex. Střihl si tam malou roli, do které se ale perfektně hodil.
Teď vám nedávno vyšel další singl Za tebou. Není pro vás v poslední době náročné si mezi tréninky a turnaji hledat čas na hudbu?
Nejde tak úplně o čas, ten by se našel, protože člověk relaxuje, spíše je občas těžké přenastavit mysl. Č lověk musí změnit mindset a nějakou dobu trvá,
než se do toho naladí. Takže tohle je občas náročné, a ne vždy to jde. Ve chvíli, kdy to necítím, tak na hudbě nepracuji.
Foto:
Alexander Choupenitch
Jan Zátorský, MAFRA
FotoGallery:
Šermíř Alexander Choupenitch souboj o třetí místo soutěže fleretistů proměnil v jednoznačnou záležitost a slaví olympijský bronz! (26. července 2021)
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Jedna olympijská medaile z Tokia právě dorazila do Č eska! Z Tokia se vrátil šermíř Alexander Choupenitch, který v pondělí 26. července 2021
vybojoval historickou medaili ve fleretu. (28. července 2021)
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Č eský fleretista Alexander Choupenitch se raduje z výhry nad C arlosem Llavadorem ze Španělska
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Č eský fleretista Alexander Choupenitch (vpravo) na LOH v Tokiu 2020. (26. července 2021)
AP
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Bronzový medailista z Tokia šermíř Alexander Choupenitch se svou bronzovou medailí. (28. července 2021)
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Jan Zátorský, MAFRA
Alexander Choupenitch

Jan Zátorský, MAFRA

Zdravotně postižení sportovci
Boccia: Výkony českých reprezentantů na Světovém poháru v Portugalsku
paralympic.cz | 14.07.2022 | URL

Světový pohár boccii v portugalském městě Póvoa de Varzim je minulostí. Turnaj probíhal ve dnech od 5. do 11. července i za účasti našich sportovců
Adama Pešky, Radka Procházky, Kateřiny C uřínové, Marcely Č ermákové a Josefa Žabky. Jak se dařilo českým reprezentantům?
Nejlepší umístění vybojoval paralympijský šampion z Tokia Adam Peška, který ve své kategorii turnaje jednotlivců vyhrál základní skupinu a celkově
obsadil solidní čtvrté místo. Peškovi chybělo i trochu štěstí, protože svůj semifinálový duel s Thajcem C hoochuenklinem prohrál těsně 2:3 a souboj o třetí
místo rozhodoval dokonce až rozstřel. V něm český reprezentant nestačil na Gonçalvese z Portugalska.
Dále mezi jednotlivci nevyzráli Radek Procházka (BC 4) stejně jako Marcela Č ermáková (BC 3) na soupeře v play-off a nedosáhli tak na kýžená medailová
umístění. Nad síly Č ermákové byla budoucí vítězka celého turnaje Sonia Heckel z Francie.
Už v základní skupině skončila turnajová cesta pro Kateřinu C uřínovou (BC 1) i Josefa Žabku (BC 3). Prvně jmenovaná sportovkyně sice zvládla porazit
Brazilku Oliveiru, ale na postup do play-off to bohužel nestačilo. Žabka oba své skupinové zápasy prohrál.
Č eská výprava měla své zastoupení i v rámci soutěží párů. Dvojici Peška-Č ermáková (BC 3) se navzdory vyrovnaným výkonům bohužel nepovedlo
postoupit přes Polsko a Hongkong ze základní skupiny. Soupeři z Hongkongu nakonec i celý turnaj opanovali.
Text: Martin Steinbach
Foto: Č eská federace boccii, C zech National Boccia Team

Beachvolejbal
Oba české páry skončily na písku v Espinhu deváté
sport.cz | 16.07.2022 | rubrika: Míčové sporty | URL

Obě české dvojice skončily na beachvolejbalovém turnaji Pro Tour kategorie C hallenge v Espinhu na děleném devátém místě. V boji o čtvrtfinále neuspěli
Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou, jež se na písek vrátila po zdravotní pauze, ani Václav Berčík s Matyášem Džavoronokem.
Štochlová naposledy hrála světový turnaj před měsícem a půl, pak léčila břišní sval a musela kvůli tomu oželet mistrovství světa v Římě. V portugalském
Espinhu vyhrály s Hermannovou ve skupině oba zápasy, ale v play off nestačily na Američanky C orinne Quiggleovou se Sarah Schermerhornovou. Č eský
pár prohrál těsně 19:21 a 20:22.
Hermannová zhodnotila turnaj po nucené přestávce pozitivně, i když poslední zápas se Č eškám nepovedl, nedařilo se jim v obraně. "Zvlášť potom, co
jsme po Marušky zranění nehrály asi šest týdnů proti světových týmům. V základní fázi jsme porazily vysoce nasazené Němky, tohle vítězství i proti
Francouzkám nám dodalo sebevědomí a hodilo nás to zpátky do toho, že máme na to i po takové pauze bojovat i s těmi nejlepšími," řekla v nahrávce pro
média.
Berčík s Džavoronokem včetně kvalifikace nasbírali tři vítězství, než podlehli Rakušanům Julianu Hörlovi s Alexanderem Horstem 0:2 a v osmifinále i
devátému nasazenému páru Piotr Kantor, Maciej Rudol po bitvě 13:15 ve třetím setu. Kantor léta tvořil špičkový světový pár s Bartoszem Losiakem, s
Rudolem hraje první sezonu.

T enis
Tenistka Vondroušová se vdala
Právo | 18.07.2022 | rubrika: Sport extra | autor: (ČTK) | N1

Č eská tenistka Markéta Vondroušová se vdala. Třiadvacetiletá finalistka Roland Garros z roku 2019 si v sobotu v zahradách luxusního hotelu C hateau
Mcely vzala svého dlouholetého přítele Štěpána Šimka, s kterým se zasnoubila loni po OH v Tokiu, kde získala stříbrnou medaili ve dvouhře.
„Šimkovi,“ napsala aktuálně 50. hráčka světového žebříčku Vondroušová na Instagramu k fotografiím ze svatby. Sokolovská rodačka se v květnu
podrobila operaci zápěstí a na kurtech se od té doby neobjevila. Naposledy hrála v dubnu.
Vondroušová dosud na okruhu WTA vyhrála jeden turnaj, v roce 2017 zvítězila ve švýcarském Bielu. Ve finále pak byla včetně olympijského turnaje
ještě čtyřikrát. Ve světovém žebříčku figurovala nejvýš na čtrnáctém místě.

Siniaková si v Hamburku vyšlápla na světovou dvanáctku Kasatkinovou
tenisportal.cz | 17.07.2022 | URL

WTA HAMBURK - Kateřina Siniaková v 1. kole antukového turnaje WTA 250 v Hamburku zaskočila nasazenou dvojku a semifinalistku letošního French
Open Darju Kasatkinovou. Č eská tenistka porazila světovou dvanáctku 6-2 2-6 6-4 a na pátý pokus si připsala její premiérový skalp.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Kasatkina Darya
Z českých tenistek se v německém přístavním městě představí i druhá z dua deblových vítězek letošního Wimbledonu Barbora Krejčíková, která tento
týden v Budapešti vypadla hned v 1. kole s Č íňankou Xiyu Wang. V Hamburku zahájí útok na lepší výsledek proti Belgičance Suzan Lamensové ( h2h 0-0
), jež se do hlavní soutěže dostala až jako šťastná poražená kvalifikantka.
Turnajovou jedničkou je světová dvojka Estonka Anett Kontaveitová, titul obhajuje Elena Ruseová. Rumunku v prvním kole čeká čerstvá vítězka z
Budapešti Bernarda Peraová ze spojených států amerických.
Podrobnosti připravujeme.
• WTA 250 HAMBURK •
Německo, antuka, 203.024 eur nedělní výsledky (17. 07. 2022)
• Dvouhra - 1. kolo •
Siniaková (Č R) - Kasatkinová (2-Rus.) 6-2 2-6 6-4
Pigossiová (Braz.) - Janiová (Maď.) 1-6 6-3 6-4

Petra Kvitová, Tereza Martincová či Lucie Havlíčková. WTA Prague Open odehraje sedm Češek
stars24.cz | 17.07.2022 | autor: Libor Frýdl | URL

Na turnaj WTA Prague Open na Spartě dorazí i druhá hráčka světového žebříčku Anett Kontaveitová. Účast šestadvacetileté estonské tenistky dnes
potvrdili pořadatelé. Kontaveitová bude nasazenou jedničkou před Barborou Krejčíkovou, v hlavní soutěži se představí celkem sedm Č ešek. Na betonech
v areálu Sparty se utkají od 25. července.

"Z jejího startu máme velikou radost, pro každý turnaj jde o prestižní záležitost, jak vysoko umístěné hráčky světového žebříčku na něm hrají. Vedle silné
sestavy domácích reprezentantek tak jde o další velké lákadlo pro fanoušky," uvedl ke Kontaveitové ředitel WTA 250 Livesport Prague Open Miroslav Malý
v tiskové zprávě.
Kontaveitová bude ve Stromovce startovat na divokou kartu, která je určena pro hráčku z elitní dvacítky světového žebříčku. Po obhájkyni pražského
titulu Krejčíkové, loňské vítěze Roland Garros a čerstvé deblové šampionce Wimbledonu, je nasazenou trojkou Švýcarka Belinda Bencicová. V pozici
čtyřky nastoupí Petra Kvitová, vítězka turnaje z roku 2018.
Dalšími českými tenistkami v hlavní soutěži jsou Tereza Martincová, Marie Bouzková, Karolína Muchová a na divoké karty vítězky juniorky z French
Open Lucie Havlíčková a Linda Nosková.

T riatlon
Triatlonista Grebík má stříbro z Evropského poháru v Maďarsku
sport.iDNES.cz | 17.07.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: iDNES.cz, ČTK | URL

Triatlonista Radim Grebík skončil druhý na Evropském poháru v Maďarsku. Na sprinterských tratích v Tiszaújvárosi prohrál jen s domácím
reprezentantem C songorem Lehmannem, který byl rychlejší o 19 sekund.

Grebík postoupil do třicetičlenného finále jako jediný Č ech a po plavání mu patřila až 22. pozice. Po cyklistické části ale byl už sedmý a v běhu se
propracoval až ke stříbru. Po životním 18. místě před týdnem v závodu seriálu MS v Hamburku zaznamenal další úspěch.
„Nečekal jsem, že zrovna tady bych se dostal poprvé v životě na stupně vítězů v Evropském poháru,“ uvedl Grebík v tiskové zprávě. „Nemyslím, že bych
v běhu podal nějaký extra výkon, ale na ostatních byla víc znát únava z toho, že jsme jeli druhý sprint ve dvou dnech,“ dodal jedenadvacetiletý
triatlonista.
Foto:
Radim Grebík
Profimedia.cz

Radim Grebík má formu. V Hamburku vybojoval skvělou osmnáctou příčku
zlinsky.denik.cz | 15.07.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: Lubomír Hotař | URL

Triatlonista Radim Grebík si osmnáctým místem v Hamburku vytvořil osobní maximum v závodech seriálu mistrovství světa. Jednadvacetiletý český
reprezentant z klubu Titan Trilife Zlín poprvé v kariéře v tomto typu závodu postoupil do první dvacítky výsledkové listiny a potvrdil, že má v posledních
týdnech skvělou formu.
,,Po 750 metech plavání v umělém jezeře Binnenalster jsem šel z vody na 23. příčce. Díky povedenému prvnímu depu jsem se pak na kole dostal do
vedoucí desetičlenné skupiny. Ta ale byla v průběhu jednadvacátého kilometru cyklistiky dostižena druhým balíkem. Po technicky náročné cyklistice, při
které jsem si musel poradit s úzkými zatáčkami a celou řadou otoček jsem z kola seskakoval na 26. místě v třiatřicetičlenném balíku,“ popsal Radim
Grebík vývoj úvodních dvou disciplín.
,,Na kole jsem nic nevymýšlel, protože jsem věděl, že trať je poměrně nebezpečná. Proto jsem nic neriskoval,“ přiznal také.
V běhu si pak rodák ze Vsetína zajistil 18. místo, kterým překonal svůj dosavadní nejlepší výsledek v závodě prestižní série mistrovství světa. Tím byla
21. příčka v Hamburku v roce 2021.
,,Letos byla v Hamburku větší konkurence, než v loňském roce,“ upozornil Radim Grebík.
Ten má letos ještě před sebou dva vrcholy sezony. Start na mistrovství Evropy v Mnichově a účast v domácím Světovém poháru v Karlových Varech.
V Hamburku se konal také závod štafet. V něm Č esko v sestavě Radim Grebík, Petra Kuříková, Jan Volár a Dana Přikrylová obsadilo 10. místo. Vítězná
Velká Británie dosáhla času 1:20:50. Č esko na ni v cíli ztrácelo 3 minuty a 21 sekund.
V historickém centru Hamburku každý člen štafety plaval 300 metrů, na kole jel 6,5 kilometru a běžel 1,7 kilometru.
Seriál mistrovství světa teď čeká dlouhá pauza. Další závod se uskuteční až 7. a 8. října na Sardinii v C agliari v Itálii.
VÝSLEDKY ZÁVODU MUŽŮ V HAMBURKU (750 metrů plavání, 21 kilometrů cyklistika, 5 kilometrů běh):
1. Hayden Wilde (Nový Zéland) 53:10
2. Matthew Hauser (Austrálie) 53:13
3. Jawad Abdelmoula (Maroko) 53:26
18. Radim Grebík (Č esko) 53:59

Triatlonová štafeta obsadila na mistrovství světa v Hamburku 10. místo Českou štafetu rozjel Radim
Grebík, který si v sobotním individuálním závodě mi
cysnews.cz | 11.07.2022 | autor: Iva Roháčková | URL

Č eská triatlonová štafeta se prosadila do nejlepší desítky v závodě mistrovství světa. Výraznou porci bodů do světového žebříčku vybojovala v Hamburku
čtveřice Grebík, Kuříková, Volár a Přikrylová.
V historickém centru německého města zvítězila v neděli 10. července sestava Velké Británie.
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.
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.
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
Zdroj: Č eská triatlonová asociace
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