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Atletika
Atletka Hrochová doběhla maraton na MS jako pátá nejlepší závodnice z Evropy
...atletka Škody Plzeň Tereza Hrochová prožila na probíhajícím světovém šampionátu v atletice, který hostí americký Eugene, parádní pondělní den. V
maratonském běhu totiž rodačka z Č eské Lípy doběhla v obrovské konkurenci na skvělém sedmnáctém místě, přičemž mezi Evropankami si uzmula pátou
pozici. ...
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Desetibojař Sýkora zářil v disku, ale při skoku o tyči se zranil. Bylo to dobře rozjeté. Mrzí mě to, smutnil
...Jiří Sýkora skončil na mistrovství světa v americkém Eugene 13. Do elitní desítky se dostal po skvělém disku, ve kterém byl ze všech nejlepší, ale v
následné tyči se při jednom z pokusů zranil. Nakonec ale v závodě, který ovládl Francouz Mayer, zaostal jen těsně za svým osobním rekordem a po...
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Kladeňáci na mistrovství světa: Krsek 8., Hlaváč 23.
...A.C . TEPO Kladno. Sprinter Matěj Krsek byl členem štafety na 4x400 metrů, která ve finále doběhla osmá v národním rekordu 3:01,63 minuty. C hodec
Vít Hlaváč došel na trati 35 kilometrů na 23. místě. Také on vytvořil časem 2:32.50 hodiny český i osobní rekord. Zajímavost: jeden kilometr šel v...
vasekladno.cz | 25.07.2022 | autor: Napsal Vaše Kladno | URL

Plavání
Micka na šampionátu dálkových plavců vyhrál o sekundu závod na pět kilometrů
Jan Micka vyhrál na mistrovství republiky dálkových plavců v Račicích závod na pět kilometrů. Mezi ženami v Labe Aréně triumfovala Alena Benešová,
dvacetikilometrovou trať ovládli sourozenci Lenka a Vojislav Štěrbovi. Č eský rekordman z bazénových vytrvaleckých tratí Micka uspěl na dálkovém MČ R
už...
sport.cz | 18.07.2022 | rubrika: Vodní sporty | URL

Šerm
Choupenitch: Zásah od medaile
...– Bronzový olympijský medailista v šermu fl eretem Alexander Choupenitch skončil na mistrovství světa v Káhiře sedmý. Ve čtvrtfi nále prohrál s
úřadujícím olympijským vítězem a světovou jedničkou C heung Ka Longem z Hongkongu 14:15, přestože vedl už 14:9 a sahal po medaili. „Pro úžasný
výsledek musí...
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Beachvolejbal
Hermannová se Štochlovou na marockém písku na titul nedosáhly, ve finále vzdaly
...volejbalistky Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová na turnaji kategorie C hallenge v Agádíru marně bojovaly o první společný titul. Č eské
jedničky podlehly v Maroku ve finále nizozemskému páru Emma Piersmaová, Mexime van Drielová: zápas musely skrečovat za stavu 20:22, 13:15 kvůli
zranění...
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Cyklistika
Czeczinkarová je poprvé mistryní republiky na horských kolech. Cink již pošesté
...jež patří k české špičce i v cyklokrosu, skončila s odstupem 51 sekund druhá Adéla Holubová. Třetí byla se ztrátou půldruhé minuty Tereza
Tvarůžková. Úřadující čtyřnásobná šampionka Jitka Č ábelická za vítězkou zaostala o téměř tři minuty a skončila bez medaile. ...
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Skoky do vody

Junioři dosáhli na Mistrovství Evropy ve skocích do vody na dvě finále Vytvořeno: 24. červenec 2022
...mezi finálovou dvanáctku. Dvojice Tereza Jelínková – Ivana Medková veze domů sedmé místo v synchronizovaných skocích z třímetrového prkna a
Josef Hugo Šorejs skončil ve finále skoků z metrového prkna jedenáctý.
Josef Hugo Šorejs si oproti své loňské účasti mezi juniorskou špičkou polepšil,...
czechswimming.cz | 24.07.2022 | URL

Plné znění

Atletika
Atletka Hrochová doběhla maraton na MS jako pátá nejlepší závodnice z Evropy
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Šestadvacetiletá atletka Škody Plzeň Tereza Hrochová prožila na probíhajícím světovém šampionátu v atletice, který hostí americký Eugene, parádní
pondělní den. V maratonském běhu totiž rodačka z Č eské Lípy doběhla v obrovské konkurenci na skvělém sedmnáctém místě, přičemž mezi Evropankami
si uzmula pátou pozici.
V polovině závodu sice Hrochová figurovala až na pomezí třetí a čtvrté desítky průběžného pořadí, ale záhy povstala, začala se drát dopředu a cílem
nakonec proběhla jako sedmnáctá nejlepší běžkyně.
Č as2:30:39 byl báječný.
Lépe ve své kariéře doběhla pouze jednou, a to před rokem ve Styrii, kde byla ještě o minutu a půl rychlejší (2:29:06). Přitom celkově Hrochová
absolvovala trať dlouhou lehce přes 42 km teprve potřetí v kariéře. Kromě Styrie a letošního MS ještě na olympiádě v Tokiu. O to víc její čas i výkon
zaslouží obdiv. „Hodnotím to pozitivně. Sice jsem si časem možná trošku myslela na osobáček, ale zase jsem vůbec nepočítala s tím, že bych mohla být v
rámci umístění takhle vysoko. A to se na takové akci počítá asi víc, takže já jsem spokojená,“ rozplývala se po závodě v rozhovoru pro svazový web
olympionička z Tokia.
Přitom v průběhu trati měla Hrochová jisté problémy.
„Okolo čtrnáctého kilometru to tam holky začaly kopat. V tu chvíli jsem si říkala, že to bude problém, protože mě docela bolely nohy,“ přiznala.
„Říkala jsem si, že nejsme ještě ani v půlce a že se mi to nelíbí. Naštěstí se mi to pak rozběhlo,“ oddechla si usměvavá vítězka dubnového půlmaratonu v
Pardubicích, který byl zároveň mistrovstvím Č eské republiky.
Oregonský maraton odstartoval kvůli vysokým teplotám už brzy ráno a jeho trať vedla nezvykle přes přírodní úseky. To si však Hrochová pochvalovala.
„Bylo to mnohem lepší. Byl příjemnější vzduch, víc chladněji od přírody, než když běžíte městem po vyprahlých kostkách,“ doplnila atletka, kterou za
měsíc čeká maratonská trať také v Mnichově, kde se koná ME.

Desetibojař Sýkora zářil v disku, ale při skoku o tyči se zranil. Bylo to dobře rozjeté. Mrzí mě to, smutnil
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Desetibojař Jiří Sýkora skončil na mistrovství světa v americkém Eugene 13. Do elitní desítky se dostal po skvělém disku, ve kterém byl ze všech
nejlepší, ale v následné tyči se při jednom z pokusů zranil. Nakonec ale v závodě, který ovládl Francouz Mayer, zaostal jen těsně za svým osobním
rekordem a po dvoudenní soutěži poskytl rozhovor Radiožurnálu.
Prožil jste desetiboj jako na horské dráze. Jak budete vzpomínat na závod tady ve Spojených státech?Asi smutně. Po disku jsem byl devátý, ale v tyči to
nevyšlo. Byť ne úplně mojí vinou.
Když to vezmeme po pořadě od disku. Překvapil vás až takový výkon? Překonal jste rekord šampionátu Bryana C laye.Trošku mě překvapil. Na jaře jsem
si říkal, že můžu hodit 55 metrů, ale potom to šlo trošku z kopce dolů. Na posledním tréninku jsem ale hodil několikrát za 50 metrů v řadě, tak jsem si
říkal, že k tomu byly ideální podmínky. Kéž by vyšlo všechno jako disk.
V tyči jste se nejdřív zachraňovat třetím pokusem na základní výšce. Poté vám 480 centimetrech praskla tyč. Popište ten moment.Byl to šok. Brněla mi
ruka, takže jsem nevěděl, jestli s ní něco nemám. V tu chvíli jsem s ní vůbec nemohl hýbat. Každopádně jsem věděl, že zaprvé nemám tyč a zadruhé,
nemám tu tyč čím vzít. Hned jsem věděl, že to je špatné, a že už s tím nic nevymyslím.
Přemýšlel jste, že byste odstoupil ze soutěže?Asi ani ne. Viděl jsem, že se mi ruka stabilizovala a zlepšila. Naštěstí to byla levačka. Kdyby to byla
pravačka, tak následně oštěp nevezmu do ruky. Ale takhle jsem věděl, že ty dvě disciplíny ještě doklepu. C elkově mě to mrzí. Je to několikátý víceboj,
který byl dobře rozjetý, ale zase se něco stalo.

Kladeňáci na mistrovství světa: Krsek 8., Hlaváč 23.
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Svou stopu na světovém šampionátu v atletice v americkém Eugene zanechali také dva odchovanci klubu A.C . TEPO Kladno.
Sprinter Matěj Krsek byl členem štafety na 4x400 metrů, která ve finále doběhla osmá v národním rekordu 3:01,63 minuty. C hodec Vít Hlaváč došel na
trati 35 kilometrů na 23. místě. Také on vytvořil časem 2:32.50 hodiny český i osobní rekord. Zajímavost: jeden kilometr šel v průměru za 4,22 minuty!
Jan Murárik

Plavání
Micka na šampionátu dálkových plavců vyhrál o sekundu závod na pět kilometrů
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Jan Micka vyhrál na mistrovství republiky dálkových plavců v Račicích závod na pět kilometrů. Mezi ženami v Labe Aréně triumfovala Alena Benešová,
dvacetikilometrovou trať ovládli sourozenci Lenka a Vojislav Štěrbovi.
Č eský rekordman z bazénových vytrvaleckých tratí Micka uspěl na dálkovém MČ R už před dvěma lety, kdy vyhrál desítku. O víkendu v Račicích svedl na
poloviční trati těsný souboj s Ondřejem Zachem a ve finiši byl o sekundu rychlejší.
Prvenství vylepšilo Mickovi náladu v sezoně, v níž se nekvalifikoval na světový ani na evropský šampionát. "Budeme se soustředit, aby se mi podařilo
splnit limity na zimní mistrovství světa, což je teď můj nový cíl. Bazén je pořád moje priorita. Přes léto není moc závodů a na volné vodě je to zábavnější
a je to pro mě zpestření," uvedl Micka v tiskové zprávě.
Benešová dohmátla s náskokem téměř 20 sekund před další plavkyní Komety Brno Lucií Zubalíkovou. Štěrba na dvacítce předčil olympionika Matěje
Kozubka, jeho sestra s přehledem ovládla delší ženskou trať.

Šerm

Choupenitch: Zásah od medaile
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KÁHIRA/PRAHA – Bronzový olympijský medailista v šermu fl eretem Alexander Choupenitch skončil na mistrovství světa v Káhiře sedmý. Ve čtvrtfi
nále prohrál s úřadujícím olympijským vítězem a světovou jedničkou C heung Ka Longem z Hongkongu 14:15, přestože vedl už 14:9 a sahal po medaili.
„Pro úžasný výsledek musí mít člověk trochu štěstí, které se mi vyhnulo obloukem. Nedá se nic dělat, protože sedmé místo je obrovský úspěch.
Momentálně mě to ale hodně mrzí, protože jsem měl k medaili opravdu hodně blízko,“ uvedl osmadvacetiletý fl eretista.

Beachvolejbal
Hermannová se Štochlovou na marockém písku na titul nedosáhly, ve finále vzdaly
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Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová na turnaji kategorie C hallenge v Agádíru marně bojovaly o první společný titul.
Č eské jedničky podlehly v Maroku ve finále nizozemskému páru Emma Piersmaová, Mexime van Drielová: zápas musely skrečovat za stavu 20:22, 13:15
kvůli zranění Štochlové.

Jednatřicetiletá Hermannová, která v minulosti vyhrála čtyři světové turnaje s Markétou Nausch Slukovou, začala hrát s o osm let mladší Štochlovou loni
na podzim. Jejich nejlepším výsledkem dosud bylo páté místo na květnovém turnaji Pro Tour C hallenge v tureckém Kusadasi.
V Agádíru začaly porážkou s Litevkami Monikou Paulikieneovou a Erikou Kliokmanaitéovou, proti kterém neproměnily devět mečbolů. Dalších pět zápasů
ale české volejbalistky vyhrály a poprvé postoupily do finále. V Maroku hrály druhý turnaj po zranění Štochlové, která měla natržený břišní sval a přišla
kvůli tomu o světový šampionát v Římě.
Zranění břicha se Štochlové ozvalo i v dnešním finále. Č ešky v první sadě nevyužily za stavu 20:19 setbol a po třech prohraných bodech za sebou
ztratily set. V druhé sadě si za stavu 13:15 český pár vyžádal čas na ošetření Štochlové, po němž zápas skrečoval.
„V druhém setu jsem zahrála úder, při kterém se mi asi původní zranění před šesti týdny stalo. Zabolelo mě to v místě původního zranění a moje reakce
byla trochu ovlivněná strachem ze zranění. Aktuálně nevíme, co s tím mám nebo nemám. Doufám, že to není nic vážného, a mrzí mě, že jsme kvůli tomu
musely skrečovat finále,“ řekla Štochlová v nahrávce pro média od zastupující agentury Sport Invest.
Do finále Hermannová se Štochlovou postoupily po semifinálovém vítězství 21:19, 21:18 nad kanadskými dvojčaty Megan a Nicole McNamaraovými.
Mladíci Jakub Šépka s Tomášem Semerádem skončili v Maroku devátí a vylepšili si své kariérní maximum.
Turnaj Pro Tour kategorie C hallenge v plážovém volejbaluv Agádíru (Maroko) - play off
Muži:
Finále: Boermans, Immers (4-Niz.) - Berntsen, Mol (2-Nor.) 2:0 (13, 8
O 3. místo: Breer, Krattiger (3-Švýc.) - Burnett, McHugh (9-Austr.) 2:1 (-19, 14, 10)
Ženy:
Finále: Piersmaová, Van Drielová (17-Niz.) - Hermannová, Štochlová (11-Č R) 2:0 (20, 15:13 skreč)
o 3. místo: Gottardiová, Menegattiová (3-It.) - Megan, Nicole (8-Kan.) 2:0 (19, 16)
semifinále: Hermannová, Štochlová - Megan, Nicole 2:0 (19, 18)
Foto:
Barbora Hermannová přihrává podání soupeřekna ostravském turnaji světové série..
Jiří Seidl, MF DNES

Cyklistika
Czeczinkarová je poprvé mistryní republiky na horských kolech. Cink již pošesté
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Jana C zeczinkarová je poprvé mistryní republiky v cross country na horských kolech. Dva dny před 25. narozeninami si dojela ve Stupně na Rokycansku
pro titul s téměř minutovým náskokem. Mezi muži triumfoval Ondřej C ink, který domácí šampionát ovládl počtvrté za sebou a celkově pošesté.
Za C zeczinkarovou, jež patří k české špičce i v cyklokrosu, skončila s odstupem 51 sekund druhá Adéla Holubová. Třetí byla se ztrátou půldruhé minuty
Tereza Tvarůžková. Úřadující čtyřnásobná šampionka Jitka Č ábelická za vítězkou zaostala o téměř tři minuty a skončila bez medaile.

Skoky do vody
Junioři dosáhli na Mistrovství Evropy ve skocích do vody na dvě finále Vytvořeno: 24. červenec 2022
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Po finále strádání ukázalo juniorské mistrovství Evropy v Otopeni další vzestup českých skoků do vody.
Nastupující generace českých skokanek a skokanů dokázala zaznamenat v Rumunsku dva postupy mezi finálovou dvanáctku. Dvojice Tereza Jelínková –
Ivana Medková veze domů sedmé místo v synchronizovaných skocích z třímetrového prkna a Josef Hugo Šorejs skončil ve finále skoků z metrového
prkna jedenáctý.
Josef Hugo Šorejs si oproti své loňské účasti mezi juniorskou špičkou polepšil, když před rokem byly jeho maximem dvě 15. příčky. Na své letošní
cestě k 11. místu ve finále musel nejprve projít kvalifikací. Z ní se 17letý český skokan prosmýkl mezi elitu jako poslední dvanáctý. Ve finále se
Šorejsovi podařilo dostat pod sebe Rakušana Knolla a posunout se na výbornou 11. pozici. Šorejs startoval i v soutěži z 3m prkna, v níž obsadil 18.
místo a do finále nepostoupil.
O druhé umístění mezi nejlepšími se postaraly Tereza Jelínková s Ivanou Medkovou v synchronizovaných skocích z 3m prkna. Medkové je 17 a Jelínkové
teprve 13 let, ale i přes velice nízký věk druhé jmenované se česká dvojice nikoho a ničeho nezalekla a závod, do kterého zasáhlo 10 párů, zvládla na 7.
místě.
Na zajímavá umístění dosáhlo české mládí i v dalších závodech v elitní skupině A, konkrétně Eliška Mikynová a Ivana Medková. V soutěži z 1m prkna

najdeme šestnáctiletou Mikynovou na velice pěkném 17. místě, když si ve srovnání s loňským mistrovstvím Evropy v Rijece polepšila o 8 příček.
Medková byla v tomto závodě na 25. pozici. V soutěž z 3m prkna se pak obě Č ešky umístily ve třetí desítce pořadí, když Mikynová skončila 22. a
Medková o příčku za ní. Č eské barvy se představily i v týmovém závodě, v němž čtveřice Jelínková, Mikynová, Medková a Šorejš brala 13. místo.
Nejvíce medailí získala v Otopeni Velká Británie, která se radovala ze třinácti cenných kovů. Na počet zlatých medaili vyhráli se šesti tituly mistrů Evropy
mladí Italové.

