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Atletika
O nejlepších atletických týmech se rozhodovalo v Chebu
...získaly pražské kluby, ženy USK Praha a mezi muži Dukla. redaktorka -------------------- Na republikovém šampionátu družstev v C hebu startovala
Lada Vondrová ve čtyřech disciplínách. Všechny vyhrála. Po triumfu na čtyřstovce si na poloviční trati výkonem 23:28 dokonce vylepšila osobní rekord
a...
ČT 1 | 04.09.2022 | rubrika: 19:45 Branky, body, vteřiny | N1

Kanoistika - rychlost
Další juniorská medaile do sbírky. Kanoistka Paloudová dojela na MS třetí
...kanoistka Anežka Paloudová získala na mistrovství světa juniorů v Szegedu bronz na kilometru v kategorii do 23 let a postarala se o první cenný kov
pro českou výpravu. Zopakovala tak svůj výsledek z roku 2019, loni dojela druhá. Třiadvacetiletá Paloudová nestačila pouze na vítěznou Maďarku...
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Kanoistika - slalom
Druhý triumf v řadě. Fišerová obhájila vítězství v SP, pomohlo selhání soupeřky
...V závěrečném slalomu sezony v Seu d'Urgell jí dnes stačilo třetí místo. Č eský úspěch na španělském kanálu podtrhla druhou příčkou v závodu
Gabriela Satková.
C elkovým triumfem Fišerová navázala na Jiřího Prskavce, který si v sobotu v Katalánsku třetí vítězství v seriálu SP v kariéře...
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Paráda! Kajakář Prskavec si výhrou v Seu d'Urgell pojistil celkový triumf v SP
...Jiří Prskavec potřetí v kariéře vyhrál celkové hodnocení Světového poháru. Triumf si pojistil dnešním finálovým vítězstvím v Seu d'Urgell.
Dvojnásobný vítěz seriálu Vít Přindiš dojel třetí a v konečném pořadí se posunul na druhé místo za Prskavce. Oba Č eši SP v posledních sezonách
dominují,...
sport.cz | 03.09.2022 | rubrika: Vodní sporty | URL
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Plavání
Knedla získal na juniorském MS druhý bronz, tentokrát na 50 m znak
...finálový start na 50 m motýlek, do něhož půjde opět s medailovými ambicemi. Semifinále vyhrál časem 23,53, kterým vyrovnal český seniorský rekord
Jana Šefla. Ve finále poplave i druhý český reprezentant Tobias Kern, který postoupil osmým časem.
Tři juniorské světové medaile přivezli čeští...
sport.cz | 03.09.2022 | rubrika: Ostatní, Ostatní sporty | URL
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Petr VICHNAR, moderátor
O nejlepších atletických týmech se rozhodovalo v C hebu. Mistrovské tituly získaly pražské kluby, ženy USK Praha a mezi muži Dukla.
redaktorka
Na republikovém šampionátu družstev v C hebu startovala Lada Vondrová ve čtyřech disciplínách. Všechny vyhrála. Po triumfu na čtyřstovce si na
poloviční trati výkonem 23:28 dokonce vylepšila osobní rekord a byla i platnou členkou vítězných štafet USK, jak na 4 × 100, tak i na 4 × 400 m.
Výraznou měrou tak semifinalistka evropského šampionátu v Mnichově přispěla k dvaatřicátému mistrovskému titulu týmu z metropole v extraligové
soutěži. Prvenství v mužské kategorii získala po jedenašedesáté v historii Dukla Praha.

Kanoistika - rychlost

Další juniorská medaile do sbírky. Kanoistka Paloudová dojela na MS třetí
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Rychlostní kanoistka Anežka Paloudová získala na mistrovství světa juniorů v Szegedu bronz na kilometru v kategorii do 23 let a postarala se o první
cenný kov pro českou výpravu. Zopakovala tak svůj výsledek z roku 2019, loni dojela druhá.

Třiadvacetiletá Paloudová nestačila pouze na vítěznou Maďarku Emese Köhalmiovou a druhou Němku Enju Rösselingovou. „Myslela jsem si, že soupeřky
nemůžu dojet, ale povedlo se mi z vlny dofinišovat pro třetí místo,“ uvedla v tiskové zprávě svazu přítelkyně světového šampiona Josefa Dostála.

„Byl to strašně těžký závod, neměla jsem úplně v plánu jet tak, jak se to nakonec vyvrbilo. Doufala jsem, že se budu schopná držet se soupeřkami
mnohem lépe v první polovině závodu, ale soupeřky vystartovaly tak rychle, že jsem po sto metrech zjistila, že jim nestačím,“ doplnila Paloudová.
Deblkajak Lukáš Hrábek, Jakub Niebauer obsadil na juniorské pětistovce čtvrté místo, ale k medaili měl daleko. V třiadvacítce dojely kanoistky Kateřina
Zárubová s Barborou Betlachovou sedmé na pětistovce, kajakáři Antonín Hrabal s Jiřím Zalubilem byli na kilometru osmí.
Foto:
Anežka Paloudová během SP v rychlostní kanoistice.
Profimedia.cz

Kanoistika - slalom
Druhý triumf v řadě. Fišerová obhájila vítězství v SP, pomohlo selhání soupeřky
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Kanoistka Tereza Fišerová obhájila vítězství v celkovém hodnocení Světového poháru. V závěrečném slalomu sezony v Seu d'Urgell jí dnes stačilo třetí
místo. Č eský úspěch na španělském kanálu podtrhla druhou příčkou v závodu Gabriela Satková.
C elkovým triumfem Fišerová navázala na Jiřího Prskavce, který si v sobotu v Katalánsku třetí vítězství v seriálu SP v kariéře pojistil finálovou výhrou.
Vít Přindiš byl v konečném pořadí druhý.
Fišerová, jež v sobotu vybojovala celkové třetí místo mezi kajakářkami, figurovala před finále na druhém místě. C estu k obhajobě jí naplno otevřela
dosud vedoucí žena průběžného pořadí Mallory Franklinová, která nepostoupila z dopoledního semifinále. Fišerová ji díky dvojnásobným bodům za
poslední závod o 17 bodů předstihla. Ohrozit ji mohla ještě hvězdná Jessica Foxová, ale v závěru trati favorizovaná Australanka minula branku a na šestý
celkový triumf v kariéře na C 1 nedosáhla.
Gabriela Satková, která před týdnem poprvé v kariéře ovládla závod SP v Pau, se díky stříbru posunula na konečné páté místo hned před Foxovou. Její
sestra Martina, která tentokrát stejně jako Franklinová ztroskotala v semifinále, skončila osmá.
Č eským kanoistům se v Seu nedařilo. Z trojice reprezentantů prošel do finále jen Václav Chaloupka, po padesátisekundové penalizaci za neprojetí
branky v něm ale obsadil až deváté místo. Vojtěch Heger skončil v semifinále dvanáctý, Lukáš Rohan byl na 27. místě.
C elkové hodnocení díky finálovému triumfu poprvé v kariéře ovládl Francouz Nicolas Gestin, který těsně přeskočil dvojici Slovinců. Dosud vedoucí Luka
Božič dnes skončil třetí a s Gestinem prohrál o sedm bodů. Olympijský šampion Benjamin Savšek ztroskotal v semifinále.
Finále SP ve vodním slalomu v Seu d'Urgell (Španělsko):
Muži:
C 1: 1. Gestin (Fr.) 93,37 (0 tr. sekund), 2. Travé (Šp.) -0,09 (2), 3. Božič (Slovin.) -1,13 (2), ...9. C haloupka -65,63 (58), v semifinále 12. Heger, 27.
Rohan (všichni Č R).
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Gestin 309, 2. Božič 302, 3. Benuš (SR) 232, ...13. C haloupka 157, 16. Heger 138, 19. Rohan 117, 44. Větrovský
24, 46. Král (oba Č R) 21.
Ženy:
C 1: 1. Herzogová (Něm.) 103,25 (2), 2. G. Satková -0,06 (2), 3. Fišerová -2,90 (0), ...v semifinále 14. M. Satková (všechny Č R).
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Fišerová 251, 2. Franklinová (Brit.) 234, 3. Liliková (Něm.) 232, ...5. G. Satková 214, 8. M. Satková 196, 37.
Matulková 31, 63. Morenová (obě Č R) 2.
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Kajakář Jiří Prskavec potřetí v kariéře vyhrál celkové hodnocení Světového poháru. Triumf si pojistil dnešním finálovým vítězstvím v Seu d'Urgell.
Dvojnásobný vítěz seriálu Vít Přindiš dojel třetí a v konečném pořadí se posunul na druhé místo za Prskavce. Oba Č eši SP v posledních sezonách
dominují, Prskavec se radoval v letech 2018 a 2019.
Olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa Prskavec ovládl na oblíbeném katalánském kanálu kvalifikaci, v dopoledním semifinále byl třetí. O šestou dílčí
výhru jej nepřipravil ani jeden finálový dotek branky, druhého Slovince Martina Srabotnika porazil o 21 setin.
Obhájce celkového prvenství Přindiš, který do finále postoupil jako poslední, zvládl trať čistě. Za Prskavcem zaostal o 37 setin. Třetí Č ech Ondřej Tunka
obsadil se dvěma "šťouchy" osmé místo.
Fišerová udržela celkové stupně vítězů, přestože dnes vypadla už v semifinále. Obdobně dopadly také Barbora Valíková s Antonií Galuškovou.
Závěrečný závod vyhrála Němka Ricarda Funková, seriál ovládla už počtvrté za sebou australská hvězda Jessica Foxová.
Č tyřiadvacetiletá Fišerová, která v loňské sezoně triumfovala mezi kanoistkami, letos na kajaku dojela druhá v Krakově a třetí v Pau. V Seu kvůli
padesátisekundové penalizaci obsadila až 23. místo a díky dvojnásobným bodům se před dni v celkovém hodnocení těsně dostala dnes devátá Britka
Mallory Franklinová.
Stejně jako Fišerová dnes nepostoupila do finále ani Foxová, ale díky vítězstvím ve všech čtyřech předchozích závodech náskok s přehledem udržela. Na
kanoi ovládla konečné pořadí SP už pětkrát.

Plavání
Knedla získal na juniorském MS druhý bronz, tentokrát na 50 m znak
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Plavec Miroslav Knedla skončil na juniorském mistrovství světa v Limě třetí na 50 m znak a získal na šampionátu druhý bronz po medailovém úspěchu na
dvojnásobné trati. Č eská výprava si tak v peruánské metropoli připsala třetí cenný kov, stříbro slavil Daniel Gracík na motýlkářské stovce.
Gracíka dnes navíc čeká další finálový start na 50 m motýlek, do něhož půjde opět s medailovými ambicemi. Semifinále vyhrál časem 23,53, kterým
vyrovnal český seniorský rekord Jana Šefla. Ve finále poplave i druhý český reprezentant Tobias Kern, který postoupil osmým časem.
Tři juniorské světové medaile přivezli čeští plavci naposledy před devíti lety, kdy se o dva cenné kovy postaral Jan Micka a další přidala Lucie Svěcená.
Před třemi lety na posledním šampionátu v Budapešti vybojoval Jan Č ejka titul na znakařské padesátce.
Na stejné trati nyní v Limě září Knedla, který v semifinále i finále útočil na Č ejkův český rekord (25:08), ten ale nakonec odolal. Zlínský plavec ve finále
dohmátl v čase 25:18, zlato získal stejně jako na stovce Polák Ksawery Masiuk.
Další finálovou účast má za sebou i Jana Přibylová na prsařské stovce. V polovině obracela na třetím místě, v závěru jí však došly síly a po pátém místu z
poloviční trati skončila tentokrát osmá.

