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Atletika

Pro zlato si doběhli obhájci. Mistrovství ČR v krosu ovládli Hrochová a Kovář
...trochu podle očekávání dopadlo mistrovství republiku v krosu. Na těžké trati v Rumburku jednoznačně kralovali na vytrvaleckých tratích Tereza
Hrochová a Jáchym Kovář, kteří tak obhájili loňské tituly z Valašského Meziříčí. V závodech mílařů byli nejrychlejší Michal Šmahel a Anna Šimková. ...
denik.cz | 27.11.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: Milan Novotný | URL

Krasobruslení

Tanečníci Taschlerovi jsou po životním volném tanci znovu pátí v Grand Prix
...Natálie a Filip Taschlerovi předvedli při Grand Prix ve finském Espoo životní volný tanec, ale na posun z pátého místa to nestačilo. Zopakovali dva
týdny staré umístění ze Sheffieldu, kde v elitním seniorském seriálu debutovali. Suverénně vyhráli bronzoví medailisté z MS 2021 Piper Gillesová a Paul...
sport.cz | 26.11.2022 | rubrika: Krasobruslení, Zimní sporty | URL

Plavání

Motýlkář Šefl překonal vlastní rekord, Seemanová má pět domácích titulů
...Jan Šefl v semifinále mistrovství republiky o setinu překonal vlastní český rekord na 100 metrů motýlek, vylepšil ho na 50,45 sekundy. Česká jednička
Barbora Seemanová na šampionátu v krátkém bazénu v Plzni nasbírala pět titulů a stala se nejúspěšnější účastnicí.

Šefl na...
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Beachvolejbal

Beachvolejbalistky Nausch Sluková s Havelkovou skončily v Austrálii páté
...volejbalistky Markéta Nausch Sluková s Helenou Havelkovou obsadily na Pro Tour nižší kategorie Challenge v Austrálii páté místo a dosáhly na
druhém společném turnaji zatím nejlepšího umístění. Č tvrtfinále proti čínské dvojici Jüan Lu-wen, Tung Ťie zahájily vybojovaným prvním setem 22:20, ale
poté...
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Triatlon

Kuříková obsadila ve finále mistrovství světa 29. místo, Tlamka v U23 obsadil 21. příčku Sedmým letošním
závodem mistrovství světa (série WTCS) vyvrch
...triatlonistka Petra Kuříková si dala hezký dárek k 31. narozeninám – ve finálovém závodě mistrovství světa (WTCS) obsadila 29. místo. „Celkově
jsem s výkonem spokojená,“ usmívala se v cíli.

V Abú Dhabí závodili také triatlonisté do 23 let, z nichž si nejlépe vedl Filip Tlamka (21.). 
...
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Tak trochu podle očekávání dopadlo mistrovství republiku v krosu. Na těžké trati v Rumburku jednoznačně kralovali na vytrvaleckých tratích Tereza
Hrochová a Jáchym Kovář, kteří tak obhájili loňské tituly z Valašského Meziříčí. V závodech mílařů byli nejrychlejší Michal Šmahel a Anna Šimková.
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Všestranná reprezentantka Tereza Hrochová získala brzy náskok. Postupně ho navyšovala a závod na osm kilometr byl jejím sólem. „Šla jsem to sama
na sebe, takže to bylo docela náročné a v závěru už to bolelo,“ vykládala na webu atletika.cz šampionka.
Tuto disciplínu ovládla už potřetí v řadě a vysvětlila, proč se v terénu daří. „Mám ráda české krosy. Jsou specifické, takové prasácké a těžké. Běhají se v
ošklivém počasí, na sněhu a v blátě,“ poznamenala svěřenkyně Vladimíra Bartůňka ze Škody Plzeň.

V desetikilometrovém závodě mužů se usadil hned od startu na čele Jáchym Kovář. „Nebyla to taktika. Tak nějak to vyšlo. Jsem rád, že jsem v
technických pasážích neupadl, vydržel v tempu celý závod a byl zase první. Trať byla náročná a síly ubývaly,“ vyprávěl svěřenec Pavla Červinky z
pražské Dukly, který stejně jako Hrochová startoval nedávno v Thajsku na MS do horských bězích.
Foto:
Tereza Hrochová

FotoAuthors:
Deník/Luboš Jeníček

Krasobruslení

Tanečníci Taschlerovi jsou po životním volném tanci znovu pátí v Grand Prix
sport.cz | 26.11.2022 | rubrika: Krasobruslení, Zimní sporty | URL

Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi předvedli při Grand Prix ve finském Espoo životní volný tanec, ale na posun z pátého místa to nestačilo.
Zopakovali dva týdny staré umístění ze Sheffieldu, kde v elitním seniorském seriálu debutovali. Suverénně vyhráli bronzoví medailisté z MS 2021 Piper
Gillesová a Paul Poirier.

Český sourozenecký pár se na rozdíl od závodu v Sheffieldu, kde partnerka pokazila twizzly, vyhnul vážnějšímu zaváhání. Taschlerová bezprostředně
po závěrečné póze neskrývala nadšení a o chvíli později se čeští reprezentanti dočkali také odměny v podobě nevídaně vysoké známky. Poprvé v kariéře
získali za volný tanec přes 110 bodů, osobní rekord si vylepšili zhruba o tři a půl bodu na 111,79. Dařilo se ale i párům před nimi, takže to na posun
nestačilo. 
Kanaďané Gillesová a Poirier na nejlepší rytmický tanec navázali jednoznačně nejlepším volným tancem. V celkovém součtu vyhráli zhruba o sedmnáct
bodů před Američany Kaitlin Hawayekovou a Jeanem-Lucem Bakerem a po úspěchu na Kanadské brusli si připsali druhou výhru v letošním seriálu. 
Totéž dokázal domácí vítěz Americké brusle Ilja Malinin, i když se tentokrát při unikátním čtverném axelu dotkl rukou ledu. Přidal k němu další čtyři
čtverné skoky a ze druhého místa po krátkém programu se posunul jasně na vrchol. Vítěz krátkého programu Kevin Aymoz z Francie doplatil na nižší
obtížnost a po volné jízdě bez čtverného skoku se propadl na třetí místo. Dostal se před něj Japonec Šun Sato. 
Soutěž žen vyhrála Japonka Mai Miharaová. Dvojnásobná vítězka mistrovství čtyř kontinentů využila zaváhání úřadující vicemistryně světa Loeny
Hendrickxové z Belgie a rovněž si připsala druhou výhru v seriálu. Do prosincového finále Grand Prix ale postoupily obě. 
Ve sportovních dvojicích se po devíti letech znovu dočkali vítězství italští krasobruslaři. Na úspěch Stefanie Bertonové a Ondřeje Hotárka z roku 2013 v
Espoo navázali Rebecca Ghilardiová a Filippo Ambrosini. 
Soutěž v Espoo byla posledním šestým dílem základní části Grand Prix. Finále bude od 8. do 11. prosince hostit Turín. 

Plavání

Motýlkář Šefl překonal vlastní rekord, Seemanová má pět domácích titulů
sport.iDNES.cz | 27.11.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: iDNES.cz, ČTK | URL

Plavec Jan Šefl v semifinále mistrovství republiky o setinu překonal vlastní český rekord na 100 metrů motýlek, vylepšil ho na 50,45 sekundy. Česká
jednička Barbora Seemanová na šampionátu v krátkém bazénu v Plzni nasbírala pět titulů a stala se nejúspěšnější účastnicí.

Šefl na rekordní semifinále navázal výhrou ve finále, i když byl téměř o čtyři desetiny pomalejší. Byl to jeho druhý titul na čtyřdenním šampionátu.
Nejúspěšnějším mužským plavcem se stal se třemi zlatými medailemi Jan Čejka, který vyhrál znakařskou stovku a dvoustovku i polohový závod na 200
metrů.

Seemanová proměnila ve zlato pět ze šesti disciplín, ve kterých startovala. Ovládla závody na 50, 200 a 400 metrů volný způsob a také 100 a 200 metrů
motýlek. Na motýlkářské stovce zaostala výkonem 57,81 jen pět setin za šest let starým rekordem Lucie Svěcené. „Na každou disciplínu jsem měla jasný
úkol, jak ji pojmout. Snažila jsem se makat a užít si závody podle toho, na čem jsme se s trenérem domluvili. Třeba na mé vedlejší disciplíně 100 metrů
motýl jsem překvapila i sama sebe,“ pochvalovala si v tiskové zprávě.

Tři týdny před mistrovstvím světa v krátkém bazénu v Melbourne se s trenérem Lukou Gabrilem dohodla, že závody pojme tréninkově. Na kraulařské
dvoustovce, která je její hlavní disciplínou, se jí podařilo zaplavat druhou polovinu rychleji než první. „To se mi ještě nikdy nepovedlo. Normálně bych
závod rozplavala za 56 vteřin a druhou polovinu za 59 vteřin, ale tady se mi to povedlo opačně,“ řekla dvaadvacetiletá plavkyně.

Jedinou chybu při mistrovství republiky udělala při motýlkářské padesátce, kdy se jí nepovedla obrátka. I kvůli tomu ji porazily Barbora Janíčková a
Daryna Nabojčenko.

O jeden titul méně než Seemanová získala další reprezentantka Kristýna Horská, jež vyhrála finálové závody na 100 a 200 metrů polohově i prsařskou
technikou.

Mistrovství ČR v plavání v krátkém bazénu v Plzni

Muži: 

200 m v. zp.: 1. Gemov (Slávia VŠ Plzeň) 1:45,24, 50 m znak: 1. Knedla (Zlín) 23,96, 100 m prsa: 1. Netrh (Litoměřice) 58,89, 100 m mot.: 1. Šefl
(Ústecká akademie plaveckých sportů) 50,84, 100 m pol. záv.: 1. Knedla 53,48, 400 m pol. záv.: 1. Judickij (Bohemians) 4:17,33.

Ženy: 

200 m v. zp.: 1. Seemanová (Motorlet Praha) 1:55,15, 50 m znak: 1. Nabojčenko (Ústecká akademie plaveckých sportů) 27,76, 100 m prsa: 1. Horská
(Slávia VŠ Plzeň) 1:06,63, 100 m mot.: 1. Seemanová 57,81 100 m pol. záv.: 1. Horská 1:01,36, 400 m pol. záv.: 1. Štěrbová (Pardubice) 4:53,46.

Mix: 

50 m v. zp.: 1. Ostrava 1:36,81.

Milena Sojková, MAFRA

FotoGallery:
Start jedné z disciplín při zimním mistrovství republiky v Plzni
Milena Sojková, MAFRA

Barbora Seemanová na zimním mistrovství republiky v Plzni
Milena Sojková, MAFRA
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Barbora Janíčková se raduje z vítězství na trati 50 m motýlek na zimním mistrovství republiky v Plzni.
Milena Sojková, MAFRA

Kristýna Horská na trati 100 m prsa zimním mistrovství republiky v Plzni
Milena Sojková, MAFRA

Kristýna Horská na zimním mistrovství republiky v Plzni
Milena Sojková, MAFRA

Jana Přibylová na trati 100 m prsa při zimním mistrovství republiky v Plzni
Milena Sojková, MAFRA

Jan Šefl zvítězil na zimním mistrovství republiky v Plzni na trati 50 m motýlek.
Milena Sojková, MAFRA

Beachvolejbal

Beachvolejbalistky Nausch Sluková s Havelkovou skončily v Austrálii páté
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Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková s Helenou Havelkovou obsadily na Pro Tour nižší kategorie Challenge v Austrálii páté místo a dosáhly na
druhém společném turnaji zatím nejlepšího umístění. Č tvrtfinále proti čínské dvojici Jüan Lu-wen, Tung Ťie zahájily vybojovaným prvním setem 22:20, ale
poté jim podlehly 16:21 a 5:15.

„Celkově hodnotíme turnaj pozitivně. Přijeli jsme hlavně pro zkušenosti, souhru a body a všechno tohle jsme získali. Když člověk prohraje, je chvilkové
zklamání, ale pořád převažuje, že jsme odvedli velký kus práce a začínáme do hry dostávat věci z tréninku. Nemáme se za co stydět,“ řekla Sluková v
nahrávce pro média. „Č íňanky nedělaly chyby a my už nebyly tak agresivní jako v předchozích zápasech,“ hodnotila čtvrtfinálový duel.

Na elitní světové turnaje se Sluková po červnovém porodu vrátila již před třemi týdny a s někdejší špičkovou smečařkou v šestkovém volejbale
Havelkovou při premiéře v Kapském Městě skončily deváté. Dvojice, jejímž cílem je olympijská Paříž 2024, absolvuje v Torquay v příštím týdnu další akci
Pro Tour, ale vyšší kategorie Elite.

Havelkovou však stále limituje zraněný palec na noze. „Po turnaji v Kapském Městě jsem byla skoro na celý týden vyřazená z tréninku, noha byla dost
oteklá. Svaz nám pomohl dostat sem naši fyzio Míšu Pachmanovou, bez ní bych asi nedokázala vůbec odehrát tenhle turnaj,“ uvedla bývalá kapitánka
reprezentace.

„Palec je modrý, každý pohyb bolí. Je to nešťastné zranění, které bude potřebovat doléčit, ale až po naší misi tady. Teď na to není čas. Snažím se nad tím
co nejmíň přemýšlet,“ přiznala Havelková. Vděčná byla za každou další zkušenost po přechodu z palubovky na písek. „Každá minuta strávená spolu na
hřišti je cenná, máme co rozebírat, ponaučit se. A každá soupeřka byla úplně jiná, tyhle beachové zkušenosti já extrémně potřebuju,“ dodala.

Do dalšího turnaje v Torquay vstoupí české beachvolejbalistky ve středu kvalifikací.

Vlastimil Vacek / Sport Invest

Triatlon

Kuříková obsadila ve finále mistrovství světa 29. místo, Tlamka v U23 obsadil 21. příčku Sedmým letošním
závodem mistrovství světa (série WTCS) vyvrch
cysnews.cz | 27.11.2022 | autor: Iva Roháčková | URL

Česká triatlonistka Petra Kuříková si dala hezký dárek k 31. narozeninám – ve finálovém závodě mistrovství světa (WTCS) obsadila 29. místo. „Celkově
jsem s výkonem spokojená,“ usmívala se v cíli.

V Abú Dhabí závodili také triatlonisté do 23 let, z nichž si nejlépe vedl Filip Tlamka (21.). 
Ženy se postavily na start v pátek 25. listopadu. A byla mezi nimi také jediná česká reprezentantka Petra Kuříková. 
Kvůli horkému počasí vystoupala teplota moře, ve kterém se odehrála 1500 metrů dlouhá plavecká část, na hranici 30 stupňů. Kuříková šla z vody na
47. místě se ztrátou 65 vteřin na nejlepší plavkyně. Díky tomu se pak na kole dostala do skupiny na 43. až 54. místě, kterou tahala vynikající švýcarská
cyklistika Julie Derronová. 
„To bylo jako jízda za vlakem. Snažila jsem se jí držet, ale hodně jsem trpěla a neměla sílu v nohou. Trochu mě mrzí, že jsem v posledních okruzích z
toho balíku odpadla a do druhého depa jsme dojely jen ve třech. Ztratila jsem kvůli tomu hodně času,“ řekla Kuříková, která po 40 km cyklistice
sesedala z kola na 45. příčce. 
„Do běhu mi trenér poradil, ať to nepřepálím, protože deset kilometrů bude v tom vedru hodně dlouhých, takže holky budou postupně odpadat. Měl
pravdu. Začala jsem svým tempem a postupně jsem se prokousávala dopředu. Dost mi pomohla chladící čelenka i zkušenosti, které jsem měla z přípravy
na olympiádu v Tokiu, kde jsme očekávali také takhle extrémní podmínky, jaké panovaly dnes.“ 
„ Celkově jsem se závodem spokojená – jedná se o moje nejlepší umístění ve finálovém závodě mistrovství světa. Vím ale, že to mohlo být lepší,
kdybych neodpadla v cyklistice. Celkově jsem ale velmi vděčná, že jsem tu vůbec mohla být,“ dodala Kuříková, pro kterou to byl po zranění ramena
teprve druhý závod od srpnového mistrovství Evropy, kde spadla na kole. 
Ve stejný den se na start postavili také reprezentanti do 23 let. Na nejlepší umístění dosáhl Filip Tlamka, který se společně s Tomášem Křížem dostal po
plavecké části do druhého cyklistického balíku. Podařilo se jim ale dostihnout vedoucí závodníky, a tak do druhého depa přijeli v 36členné skupině. Na
startu byl také Radim Grebík, který se ale zdržel v prvním depu, a tak na kole jezdil až ve třetí skupině. 
Filip Tlamka si doběhl pro 21. místo, Tomáš Kříž byl 37. a Radim Grebík 51. Mistrem světa se stal Brit Connor Bentley. 
„S výsledkem jsem spokojený, ale větší radost mi dělá odvedený výkon,“ řekl Tlamka. „Hlavně v cyklistické části, než se nám podařilo dojet první
skupinu, tak se jelo bez kompromisů. V běžecké části už jsem si hlídal hlavně své tempo, z dřívějších závodů mám vypozorováno, že se mi druhá
polovina běží daleko lépe, takže jsem se po startu nenechal unést ostrým tempem ostatních. Celkově jsem spokojený s vyrovnaným výkonem.“ 
Mezi triatlonistkami do 23 let reprezentovala Česko Alžběta Hrušková, která šla z vody na 29. místě. Cyklistickou část zakončila ve skupince na 31. až 34.
místě, ze které si doběhla pro konečné 33. místo. Zvítězila Britka Kate Waughová. 
V sobotu vyvrcholí program mistrovství světa závodem mužů, který bude bez české účasti. 
Zdroj a foto: Česká triatlonová asociace 
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