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Zdravotně postižení sportovci

Vozíčkář Martin Zvolánek vyhrál turnaj v Řecku
...medaile, z toho jedna zlatá. Takový je výsledek ze soutěží ve dvouhře. Titul vybojoval Martin Zvolánek, stříbro přidal David Půlpán a bronz pak Petr
Svatoš. V základních skupinách se dařilo stoprocentně oběma vozíčkářů. Martin Zvolánek v kategorii MS2 vyhrál oba své zápasy a postoupil z prvního...
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Martin Biháry nemá konkurenci. Silák potvrdil kvalitu. Teď letí do Egypta
...hale 1.Centra zdravotně postižených JČ  na Vltavském nábřeží v Českých Budějovicích. Absolutními vítězi ze všech kategorií byli mistr světa Martin
Biháry se zrakovým postižením výkonem 180 kg, Lukáš Šimánek 157 kg a Karel Schoř 142,5 kg. "Oba s tělesným postižením, oběma předal věcné ceny
primátor...
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Beachvolejbal

Perušič se Schweinerem v Paříži zdolali Litevce, na postup to nestačilo
...volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem porazili v závěrečném utkání ve skupině na turnaji Pro Tour Elite v Paříži litevskou dvojici
Audrius Knašas, Patrikas Stankevičius 21:16, 26:24, ale do čtvrtfinále při rovnosti bodů se dvěma dalšími páry vinou nejhoršího poměru míčů nepostoupili.
To...
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Plné znění

Zdravotně postižení sportovci

Vozíčkář Martin Zvolánek vyhrál turnaj v Řecku
ping-pong.cz | 01.10.2022 | autor: Jaroslav Odstrčilík | URL

Celkem osm českých hráčů a hráček startuje na turnaji ITTF Greek Para Open v Argostoli. A první část turnaje se některým povedla skvěle. Tři medaile, z
toho jedna zlatá. Takový je výsledek ze soutěží ve dvouhře. Titul vybojoval Martin Zvolánek, stříbro přidal David Půlpán a bronz pak Petr Svatoš.

V základních skupinách se dařilo stoprocentně oběma vozíčkářů. Martin Zvolánek v kategorii MS2 vyhrál oba své zápasy a postoupil z prvního místa.
Slováka Jána Riapoše porazil 3:0 na sety a stejným poměrem si poradil i s Antreasem Aravisem z Kypru. V semifinále se mu podařilo porazit Kanaďana
Petera Isharwooda 3:1 a svůj skvělý výkon pečetil finálovou výhrou opět nad Jánem Riapošem 3:1. 
Také Petr Svatoš v kategorii MS3 bojoval o medaili a získal nakonec bronz. V základní skupině nezaváhal, porazil Ázerbájdžánce Sahiba Babayeva 3:0 a
Francouze Yoricka Adjala 3:1. Postoupil z prvního místa přímo do semifinále. V něm už bohužel nestačil na dalšího Francouze Francoise Geuljanse a po
prohře 0:3 se musel spokojit s třetím místem. 
V kategorii MS7 se představila zkušená dvojice Zbyněk Lambert a Daniel Horut. Do play off se probojoval pouze Zbyněk Lambert, když ve skupině porazil
Nizozemce Yannicka Paredise 3:1 a pak také Slováka Miroslava Jambora těsně 3:2. Naopak Daniel Horut se nepotkal s formou a prohrál oba své zápasy.
Podlehl Nizozemci Dustinovi Eierovi 2:3 i Brazilci Paolu Fonsecovi 1:3. Ve čtvrtfinále skončily naděje Zbyňka Lamberta, prohrál s Chen Sili z Hongkongu
0:3. 
Vít Špalek v kategorii MS8 bojoval ve čtyřčlenné skupině ze všech sil, nakonec ale uspěl jen jednou, což na postup nestačilo. Porazil Portugalce Eurica
Silvu 3:1, prohrál naopak s Francouzem Thomasem Bouvaisem 0:3 a stejným poměrem také s Belgičanem Marcem Ledouxem. 
Pouze tříčlennou skupinu měl v kategorii MS9 David Půlpán a jemu jedna výhra k postupu stačila. Prohrál sice s Britem Joshuou Staceym 0:3, jenže pak si
místo v play off zajistil výhrou nad Kazachem Talgatem Erekeyevem 3:0. V bojích o medaile předvedl parádní jízdu. Ve čtvrtfinále porazil Brazilce Lucase
Carvalha 3:0, v semifinále Nizozemce Barta van der Zandena 3:1 a až ve finále podlehl opět Britu Staceymu těsně 2:3. Velice cenná stříbrná medaile byla
na světě. 
Jan Michal v kategorii MS10 ve skupině porazil pouze Brita Maximilliana Flinta 3:1. Měl také celkem tři soupeře a prohry s Dianem Jacobsem z Indonésie
0:3 a Alexandrosem Diakomaukosem z Řecka 1:3 znamenal tří, a tedy nepostupové místo. 
Jediná česká hráčka na turnaji Spoměnka Habětinková Tomičová se naopak z postupu radovala. Ve sloučené kategorii WS3-5 ve skupině nejprve
nestačila na favorizovanou Britku Susan Baileyovou, ale pak porazila Orsitu Muslimovou z Indonésie 3:1 a Ghaliah Alanaziovou ze Saudské Arábie 3:0. Ve
čtvrtfinále prohrála se Srbkou Zoricou Popadičovou 0:3, takže nakonec skončila bez medaile. 
Kompletní výsledky turnaje najdete ZDE 

Martin Biháry nemá konkurenci. Silák potvrdil kvalitu. Teď letí do Egypta
taborsky.denik.cz | 28.09.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: Kamil Jáša | URL

Už 29.ročníku mezinárodního mistrovství ČR v benchpressu se zúčastnili sportovci s tělesným, zrakovým, kombinovaným a intelektuálním handicapem.
Soutěžili v bezbariérové hale 1.Centra zdravotně postižených JČ  na Vltavském nábřeží v Českých Budějovicích.

Absolutními vítězi ze všech kategorií byli mistr světa Martin Biháry se zrakovým postižením výkonem 180 kg, Lukáš Šimánek 157 kg a Karel Schoř
142,5 kg. "Oba s tělesným postižením, oběma předal věcné ceny primátor města České Budějovice Jiří Svoboda."
V kategorii sportovců s kombinovaným handicapem se poprvé stal mistrem ČR Lukáš Šafr z 1.CZP JČ . "Soutěží ve váhové kategorii do 65 kilogramů,
když se mu podařilo vytlačit činku o váze 85 kg," vyzdvihuje trenér a ředitel 1. Centra zdravotně postižených JČ  Jiří Smékal. "Výborný výkon podal
paraplegik Mykola Tsvihun z Ukrajiny s osobní váhou 62 kg výkonem 105 kg."
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MMČR bylo současně prověrkou před MS v benchpressu zrakově postižených sportovců v Egyptě- Alexandrii od 30. 9. – 8. 10. 2022. Na MS jsou
nominováni čtyři sportovci z TJ 1.CZP JČ: Martin Biháry, Michal Rokůsek, Josef Camfrla, Lucie Schánilová a jeden reprezentant z Prahy - Martin Fejfar.
Doprovázet je budou trenér Jiří Smékal s asistentem Ivanem Čermákem.
Sportovci a trenéři z 1.CZP JČ , z.s. děkují za přispění partnerům MMČR - Budvar n.p., ČSZPS, ZPMVČR, NSA, Statutárnímu městu České Budějovice. "Bez
nich by se tato nejvyšší soutěž v České republicenemohla uskutečnit. Také děkujeme redakci Deníku za dlouhodobou spolupráci v pomoci propagace
sportu handicapovaných," vzkázal Jiří Smékal těsně před odletem do Egypta.
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Beachvolejbal

Perušič se Schweinerem v Paříži zdolali Litevce, na postup to nestačilo
sport.iDNES.cz | 30.09.2022 | rubrika: Volejbal | autor: ČTK, iDNES.cz | URL

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem porazili v závěrečném utkání ve skupině na turnaji Pro Tour Elite v Paříži litevskou dvojici
Audrius Knašas, Patrikas Stankevičius 21:16, 26:24, ale do čtvrtfinále při rovnosti bodů se dvěma dalšími páry vinou nejhoršího poměru míčů nepostoupili.
To se nasazeným jedničkám při pátém startu na akci nejvyšší kategorie světového okruhu v této sezoně stalo poprvé.

Čeští vicemistři Evropy dnes na rozdíl od čtvrtka nastoupili v tenisovém areálu Roland Garros pod širým nebem. V prvním setu Perušič se Schweinerem
mladým Litevcům záhy odskočili a náskok si bez větších obtíží udrželi až do konce.

Ve druhé sadě se Litevci díky několika blokům Stankevičiuse dostali do vedení, ale zkušenější Češi dokázali až čtyřbodové manko zlikvidovat. V
dramatické koncovce odvrátili tři setboly a sami díky Schweinerově bloku proměnili třetí mečbol.

Ani výhra ve dvou setech však osmadvacetiletým beachvolejbalistům z Prahy k postupu do čtvrtfinále nestačila. Při shodné bilanci s Nizozemci Stefanem
Boermansem a Matthewem Immersem a Španěly Pablem Herrerou a Adriánem Gavirou je nejhorší poměr míčů odsunul na třetí místo ve skupině.

Celkově Perušič se Schweinerem obsadí devátou příčku, což je jejich nejhorší letošní výsledek na okruhu. V Ostravě a v Gstaadu získali stejně jako na ME
v Mnichově stříbro, v Rosaritu a Hamburku skončili pátí.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Paříži:

Muži - skupina A:

Perušič, Schweiner (1-ČR) - Knašas, Stankevičius (16-Lit.) 2:0 (16, 24)

Foto:
David Schweiner (vpravo) a Ondřej Perušič ve finále ME v Mnichově
Profimedia.cz
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