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VICT ORIA VSC MŠMT
Oslava Mezinárodního dne univerzitního sportu
...jako v minulém roce se VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT připojí k oslavám Mezinárodního dne univerzitního sportu.
Západočeská univerzita v Plzni bude u toho. Určeno pro: studenty Letošní oslava Mezinárodního dne univerzitního sportu proběhne v souvislosti s
Evropským týdnem sportu v...
zcu.cz | 15.09.2022 | URL

Atletika
Vondrová vyhrála mítink v Bellinzoně
...Lada Vondrová ovládla závod na 400 metrů při mítinku ve švýcarské Bellinzoně. Lada Vondrová absolvovala svůj poslední letošní start na stříbrném
mítinku World Athletics C ontinental Tour ve švýcarské Bellinzoně. Do závodu na 400 metrů zaklekla do bloků v páté dráze jako závodnice s
nejrychlejším...
atletika.cz | 13.09.2022 | autor: Petr Jelínek, foto: ČA S - Martin Edlman | URL

Judo
Judista Kopecký obhájil na juniorském mistrovství Evropy v Praze bronz
...Adam Kopecký obhájil na juniorském mistrovství Evropy v Praze bronzovou medaili ve váze do 81 kilogramů. Další česká naděje Julia Zárybnická v
souboji o třetí místo v kategorii do 70 kg neuspěla a skončila pátá. Kopecký navázal na loňský bronz z Lucemburku, letos v srpnu získal medaili stejné...
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Kanoistika - slalom
Prskavec zakončil sezonu třetím místem v Londýně, kanoistka Satková byla druhá
...šampion a vítěz Světového poháru ve vodním slalomu Jiří Prskavec uzavřel sezonu třetím místem na závodu nižší kategorie v Londýně. Na trati, jež
bude příští rok hostit mistrovství světa, byla kanoistka Gabriela Satková druhá.
"Vím, že tady v Londýně je to hodně fyzicky náročné, navíc...
barrandov.tv | 19.09.2022 | autor: A UTOR: ČTK FOTO: ČTK , Pancer Václav | URL
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Stejně jako v minulém roce se VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT připojí k oslavám Mezinárodního dne univerzitního sportu.
Západočeská univerzita v Plzni bude u toho.
Určeno pro: studenty
Letošní oslava Mezinárodního dne univerzitního sportu proběhne v souvislosti s Evropským týdnem sportu v úterý 20. září ve Sportovní hale Královka (Nad
Královskou oborou 1080, 170 00 Praha 7 – Bubeneč).
Akce je určena zejména pro vrcholové sportovce zařazené do stipendijního programu UNIS a také pro nadané studenty z řad gymnázií se sportovní
přípravou , kteří mají největší potenciál pro budoucí zapojení do stipendijního programu.
Po slavnostním zahájení v 10.30 hodin čekají na všechny zúčastněné dvě hlavní p řednášky s přesahem do vrcholového sportu . Tématy letošní odborněvzdělávací konference jsou výživa a regenerace ve sportu.
Hlavními přednášejícími budou Libor Vítek , profesor lékařské chemie a biochemie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, světově uznávaný odborník
na hepatologii a přední nutriční poradce špičkových českých sportovců, a Michal Kumstát , bývalý reprezentant v triatlonu, nyní proděkan pro vnější
vztahy a internacionalizaci Fakulty sportovních studií na Masarykově univerzitě, který se zabývá problematikou výživy ve sportu, doplňků stravy,
fyziologie výživy a zátěžové diagnostiky.
V závěrečné části proběhne beseda se sportovci resortního sportovního centra VICTORIA VSC na téma vrcholového sportu . Od zástupců
Antidopingového výboru Č R zazní aktuální informace z oblasti boje proti dopingu
Zájemci se mohou závazně registrovat do pondělí 12. září 2022 12.00h vyplněním tohoto Google formuláře.
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na koordinátora projektu UNIS Jana Plichtu na e-mailové adrese: unis@vsc.cz
Mezinárodní den univerzitního sportu byl uznán na 38. zasedání generální konference UNESC O v Paříži v roce 2015. Toto datum se ve většině zemí světa
shoduje se začátkem akademického roku a je to také datum prvního studentského mistrovství světa v roce 1924.
Galerie
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Atletika
Vondrová vyhrála mítink v Bellinzoně
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Č tvrtkařka Lada Vondrová ovládla závod na 400 metrů při mítinku ve švýcarské Bellinzoně.
Lada Vondrová absolvovala svůj poslední letošní start na stříbrném mítinku World Athletics C ontinental Tour ve švýcarské Bellinzoně. Do závodu na 400
metrů zaklekla do bloků v páté dráze jako závodnice s nejrychlejším sezónním maximem z celého startovního pole a papírové předpoklady také potvrdila,
když proběhla cílem vítězně v čase 51,60. Příliš spokojena však se svým vystoupením nebyla. „Bylo už to takové nijaké. Do Bellinzony jsem jela s tím, že
se chci konečně dostat pod 51 vteřin, ale poslední dobou jsou všechny ty časy na čtvrtce jak do jednoho kýble,“ zhodnotila své závěrečné vystoupení v
dlouhé a náročné sezóně 2022.
K vidění byly tři rekordy mítinku. Ten první obstaral na čtvrtce překážek brazilský suverén této disciplíny Alison dos Santos, jenž proběhl cílem v čase
47.61 a ani ve svém letošním desátém finálovém závodě nenašel přemožitele. Další rekordní zápis přidal filipínský tyčkař Ernest John Obiena, když se
úspěšně přenesl přes 581 centimetrů. Třetí historické maximum padlo na hladké čtvrtce, kde svedli napínavý souboj někdejší světoví šampioni Jihoafričan
Wayde van Niekerk a Grenaďan Kirani James. Silnější závěr měl nakonec van Niekerk, pro něhož je čas 44.38 nejrychlejším od roku 2017. James se do
cíle předklonil o pět setin později.
Další z atraktivních duelů v koulařském kruhu předvedli Američané Ryan C rouser a Joe Kovacs. Stejně Tentokrát zaznamenal delší pokus 22.19 Kovacs a
radoval se z prvenství. C rouser zapsal rovných dvaadvacet metrů. Může ho však těšit, že v bilanci vzájemných soubojů této sezóny je stále ještě
úspěšnější v poměru 3:4.
Stovku žen ozdobila časem hluboko pod jedenáct vteřin Marie-Josée Ta Lou. Sprinterka z Pobřeží Slonoviny zvítězila za 10.86. Na dvojnásobné distanci
byla nejrychlejší Namibijka Beatrice Masilingi v čase 22.51. Nad krátkými překážkami triumfovali Američan Jamal Britt (13.18) a Jasmine C amacho-Quinn
(12.72). Dobrou formu v závěru sezóny potvrdila jamajská půlkařka Natoya Goule, které se jako jediné podařilo prolomit hranici dvou minut (1:59.05).
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Judista Adam Kopecký obhájil na juniorském mistrovství Evropy v Praze bronzovou medaili ve váze do 81 kilogramů. Další česká naděje Julia
Zárybnická v souboji o třetí místo v kategorii do 70 kg neuspěla a skončila pátá.

Kopecký navázal na loňský bronz z Lucemburku, letos v srpnu získal medaili stejné hodnoty i na juniorském světovém šampionátu v Ekvádoru.
Na domácím turnaji v UNYP Areně na Podvinném mlýně devatenáctiletý judista porazil Ukrajince Vsevoloda Klymova, Řeka Mariose Kapsurose a
reprezentačního kolegu Filipa Ivanku. V semifinále nestačil na Eljana Hadžijeva z Ázerbájdžánu, kterému vyšla odveta za porážku na předloňském ME
juniorů. V duelu o bronz si ale Kopecký poradil se Švýcarem Aurelienem Bonferronim.
Osmnáctiletá Zárybnická, která letos třikrát vyhrála Evropský pohár juniorů, zvítězila na úvod soutěže nad C horvatkou Karlou Kuličovou. Ve čtvrtfinále
zdolala i Slovinku Niku Korenovou, ale pak ji zastavila Španělka Ai Tsunodaová Roustantová, s kterou prohrála už loni na Evropském poháru v Bukurešti a
v roce 2019 na Evropském olympijském festivalu mládeže. V utkání o bronz Zárybnickou porazila Izraelka Maja Koganová, která jí oplatila prohru z
letošního EP v Aténách.
Foto:
Č eský judista Adam Kopecký (vlevo) v akci.
Č TK

Kanoistika - slalom
Prskavec zakončil sezonu třetím místem v Londýně, kanoistka Satková byla druhá
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Olympijský šampion a vítěz Světového poháru ve vodním slalomu Jiří Prskavec uzavřel sezonu třetím místem na závodu nižší kategorie v Londýně. Na
trati, jež bude příští rok hostit mistrovství světa, byla kanoistka Gabriela Satková druhá.
"Vím, že tady v Londýně je to hodně fyzicky náročné, navíc tratě nebyly vůbec lehké. A tak byl velký předpoklad, že síly budou na konci trati hodně
docházet. Já jsem se cítil velice dobře, takže z toho mám radost, ale zároveň je jasné, že příští rok bude fyzická zdatnost jedním z parametrů pro úspěch
na MS," uvedl na svazovém webu kajakář Prskavec.
Jeho reprezentační kolega Ondřej Tunka byl čtvrtý, stejně jako Vít Přindiš v disciplíně extrémní kajak.
Vítězka srpnového závodu Světového poháru v Pau Satková nestačila v Londýně jen na hvězdnou Australanku Jessicu Foxovou. "Myslím si, že závod byl
dost povedený. Byla tady v podstatě celá světová špička, takže konkurence byla opravdu velká. Tratě byly těžké a mně se moc líbily," řekla Satková. V
britské metropoli nebyla nemocná Tereza Fišerová.
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