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Házená

Cholevová dala vítězkám Ligy mistryň 14 gólů
...dvou ročníků Ligy mistryň, v Norsku podehly Kristiansandu 24:39 (10:18) a ve skupině A jsou bez bodu poslední. Č trnácti góly zazářila Charlotte
Cholevová. „Zápas jsme zvládly celkem dobře. Pro nás mladé je Liga mistryň obrovská škola a sbírání zkušeností,“ řekla kanonýrka Andělů. Scénář
byl...
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Krasobruslení

Dvakrát upadli, přesto mají Mrázkovi bronz
...– Taneční pár Kateřina a Daniel Mrázkovi z Nymburka získal ve finále ISU Junior Grand Prix v krasobruslení bronzovou medaili. 
Český pár ale nepotvrdil roli světových jedniček, po nevydařeném rytmickém tanci se nevyvaroval pádu ani ve volné jízdě. Dohromady zaznamenala
česká dvojice trénující v...
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Šerm

Fleretista Choupenitch skončil na Světovém poháru v Tokiu šestý, vyhrál Marini
...Alexander Choupenitch obsadil šesté místo na Světovém poháru v Tokiu, kde loni vybojoval olympijský bronz. Ve čtvrtfinále českého šermíře
zastavil klubový kolega Francouz Maxime Pauty. Před ním Choupenitch porazil v osmifinále bronzového z letošního mistrovství světa Nicka Itkina z USA.
...
sport.iDNES.cz | 10.12.2022 | rubrika: Ostatní sporty | autor: ČTK, iDNES.cz | URL

Zdravotně postižení sportovci

Boccista Adam Peška vybojoval bronz na mistrovství světa v Brazílii
...výprava na právě uplynulém světovém šampionátu v boccie, který od 6. prosince probíhal v Riu de Janeiro. Paralympijský vítěz z Tokia, Adam Peška,
vybojoval třetí místo v rámci turnaje jednotlivců kategorie BC3. České národní barvy v Brazílii reprezentovalo celkem pět sportovců. ...
paralympic.cz | 12.12.2022 | URL
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Házená

Cholevová dala vítězkám Ligy mistryň 14 gólů
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KRISTIANSAND Znovu rozdíl třídy, ale výkon statečnější než před týdnem doma. Házenkářky Mostu ani podruhé nestačily na vítězky posledních dvou
ročníků Ligy mistryň, v Norsku podehly Kristiansandu 24:39 (10:18) a ve skupině A jsou bez bodu poslední. Č trnácti góly zazářila Charlotte Cholevová. 
„Zápas jsme zvládly celkem dobře. Pro nás mladé je Liga mistryň obrovská škola a sbírání zkušeností,“ řekla kanonýrka Andělů. 
Scénář byl podobný jako v prvním vzájemném duelu. V úvodu Norky odskočily, Most se přitáhl na jediný gól, pak favorit zase zabral a po přestávce
dominoval. Za domácí dala česká hvězda Jeřábková sedm gólů, krajanka Knedlíková dva. 
„Vipers nám ukázali, co bychom se od nich měli naučit a na co se zaměřit. Šlo především o chyby, kterých jsme se dopouštěli. Ale podali jsme lepší výkon
než před týdnem,“ shrnul mostecký asistent Ondřej Václavek duel před 1 121 diváky. V sobotu Černí andělé nastoupí na palubovce Ferencvárose
Budapešť. 
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Dvakrát upadli, přesto mají Mrázkovi bronz
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Nymburk – Taneční pár Kateřina a Daniel Mrázkovi z Nymburka získal ve finále ISU Junior Grand Prix v krasobruslení bronzovou medaili. 
Český pár ale nepotvrdil roli světových jedniček, po nevydařeném rytmickém tanci se nevyvaroval pádu ani ve volné jízdě. Dohromady zaznamenala
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česká dvojice trénující v italské Egně čtyři body srážku za pády, což je připravilo o šanci na vítězství. 
Hned z kraje volné jízdy si Mrázkovi připsali srážku za dvojnásobný pád. Daniel Mrázek při obtížné zvedačce neudržel v závěru partnerku, zakopl a
oba skončili na ledě. „Samozřejmě jsme hodně naštvaní, strašně nás to mrzí. Vůbec nejsme spokojení s tím, co jsme zajeli,“ neskrýval po jízdě zklamání
Daniel Mrázek. 
Zbytek jízdy už byl ze strany šestnáctileté Kateřiny a devatenáctiletého Daniela bezchybný. Za volnou jízdu si Mrázkovi vyjeli 97,46 bodu, za svým
osobním rekordem zaostali o 7,97 bodu. Třetí volná jízda znamenala i konečnou třetí pozici. „Budeme teď pracovat na tom, abychom se prostřednictvím
tady toho závodu zlepšili, vzali si z toho třeba ponaučení a přetvořili to v něco dobrého,“ uzavírá Mrázek. 
Celkově si Češi, pro které je letošní sezona teprve třetí společnou, vyjeli 161,54 bodu, na stříbro ztratili 0,99 bodu. Na vítězné Kanaďany Nadiiu
Bashynskou a Petera Beaumont jim scházelo necelých šest bodů. 
Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek jsou teprve druhými českými medailisty z juniorské Grand Prix. V letech 2015 a 2016 vybojovala stříbro sportovní
dvojice Anna Dušková a Martin Bidař. 
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Fleretista Choupenitch skončil na Světovém poháru v Tokiu šestý, vyhrál Marini
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Fleretista Alexander Choupenitch obsadil šesté místo na Světovém poháru v Tokiu, kde loni vybojoval olympijský bronz. Ve čtvrtfinále českého šermíře
zastavil klubový kolega Francouz Maxime Pauty. Před ním Choupenitch porazil v osmifinále bronzového z letošního mistrovství světa Nicka Itkina z USA.

„Dokázal jsem ho porazit 15:12, což byl pro mě emocionálně náročný zápas. Je super, že jsem dokázal porazit soupeře z elitní desítky,“ řekl k výhře nad
Itkinem osmadvacetiletý rodák z Brna. Šestého místa si cenil. „Samozřejmě mě trochu mrzí, že jsem skončil těsně od medaile, ale šesté místo na začátku
sezony beru. Hlavně jsem spokojený se šermem, který jsem předváděl,“ zhodnotil.

Choupenitch přiletěl do Tokia po sérii kempů v Anglii a Itálii v dobrém rozpoložení. Nejdříve ho čekal Korejec Te-kju Ha a český reprezentant vyhrál
snadno 15:5. Poté mu vzdal Polák Michal Siess. „Proti Korejci jsem šermoval velmi dobře z obrany a opravdu jsem byl spokojený s tím, co jsem
předváděl. Polák Siess mi vzdal, když jsem vyhrával 10:2,“ uvedl.

Po Itkinovi nestačil až na týmového kolegu Pautyho, s nímž se letos podílel na celkovém triumfu týmu Issy les Moulineaux v Lize mistrů. „Zápas byl velmi
vyrovnaný a tahali jsme se až do konce. Vedl jsem sice 13:12, ale v závěru Maxime šermoval lépe, prostě měl svůj den. Vždyť skončil na druhém místě,“
doplnil Choupenitch.

Pauty ve finále nestačil na Itala Tommasa Mariniho.
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Zdravotně postižení sportovci

Boccista Adam Peška vybojoval bronz na mistrovství světa v Brazílii
paralympic.cz | 12.12.2022 | URL

Na skvělý úspěch dosáhla česká reprezentační výprava na právě uplynulém světovém šampionátu v boccie, který od 6. prosince probíhal v Riu de
Janeiro. Paralympijský vítěz z Tokia, Adam Peška, vybojoval třetí místo v rámci turnaje jednotlivců kategorie BC3. České národní barvy v Brazílii
reprezentovalo celkem pět sportovců.
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