Petr Vaverka vítězem 14. ročníku
Beskydského turné 2012.

V pátek 22. června 2012 uspořádal lyžařský oddíl skoku na lyžích TJ Frenštát p.R. v rámci
XXIV. ročníku Beskydského turné žáků ve skoku na lyžích v lyžařském areálu „Na Horečkách“
na můstcích K = 9 m, K = 21 m a K = 42 m s umělou hmotou svou tradiční Malou cenu Města
Frenštátu p.R. Za slunečného počasí startovalo v deseti kategoriích 119 mladých skokanek a
skokanů z České republiky, Polska a Slovenska.
Ve vyrovnaném souboji v kategorii Předžaček (*2005 a ml.) zvítězila na nejmenším můstku K = 9
m v konkurenci tří startujících Šárka SLAVÍKOVÁ ze Ski Klubu Harrachov ziskem 152,5 bodů za
dva shodné nejdelší skoky dlouhé 6 metrů před svou oddílovou kolegyní Andreou PÁNKOVOU
(135 b., 5+5,5 m) a třetí, mimo soutěž startující domácí začátečnicí Eliškou ŘEZNÍČKOVOU
z pořádající TJ Frenštát p.R. (103,5 b., 3,5+4 m).
V kategorii Předžáků (*2005 a ml.) si na stejném můstku K = 9 m zopakoval v konkurenci 13
startujících své loňské vítězství Jiří DOHNAL z TJ Sokol Kozlovice s desetibodovým náskokem
před domácím skokanem 2. Bořivojem KAŠPAREM z TJ Frenštát p.R. (158,5 b., 7+6 m) a svým
oddílovým kolegou 3. Štěpánem KYSELEM (150 b., 6,5+6 m).
Na startu kategorie nejmladších žaček Žy 9+10 (*2003 a 2004) se na můstku K = 9 m představilo
6 závodnic. Ziskem 194 bodů, za nejdelší skoky v obou kolech 8 a 8,5 metrů, zvítězila Tereza
KODOVSKÁ z JKL Desná v Jiz.h. s těsným 2,5 bodovým náskokem před 2. Karolínou
SADVAROVOU z SK Ještěd Liberec (191,5 b., 8+8 m) a svou oddílovou kolegyní 3. Veronikou
JENČOVOU (183 b., 7,5+7,5 m). Čtvrté místo obsadila Anežka ŠMAHLÍKOVÁ z pořádající TJ
Frenštát p.R. (180 b., 7,5+7,5 m).

V kategorii nejmladších žáků Ž 9+10 (*2003 a 2004) zvítězil ve vytrvalém dešti na můstku K = 9
m v konkurenci 18 startujících ziskem 195 bodů za dva shodné nejdelší skoky dlouhé 8 metrů Petr
VAVERKA z pořádající TJ Frenštát p.R., s těsným náskokem 1,5 bodu před 2. Danem SLÁMOU
z JKL Desná v Jiz.h. (193,5 b., 7,5+8 m) a 3. Matějem DRBOHLAVEM z SK Ještěd Liberec (189
b., 7,5+8 m). Z dalších domácích závodníků pořádající TJ Frenštát p.R. obsadil 7. místo Jiří
POKORNÝ (174 b., 7+7,5 m) a 15. Rostislav TYRLIK (143,5 b., 5,5+6 m).

V samostatném závodě mladších žaček Žy 9+10 (*2001 a 2002) zvítězila již na větším můstku K =
21 m v konkurenci 5 startujících ziskem 181,6 bodů za stylové skoky 18,5 a 18 metrů Štěpánka
PTÁČKOVÁ z JKL Desná v Jiz.h., těsně jen s náskokem 2,5 bodu před 2. Polkou Annou
TWARDOSZ z PKS "Olimpijczyk" Gilowice (179,1 b., 18+18,5 m), 3. Klárou KUBEČKOVOU
z pořádající TJ Frenštát p.R. (169,6 b., 17+17 m).
V kategorii mladších žáků Ž 11+12 (*2001 a 2002) zvítězil na můstku K=21 m v konkurenci 32
startujících ziskem 199,9 bodů za dva nejdelší vyrovnané skoky 19,5 a 20,5 metrů polský skokan
Patryk HUTYRA z LZS Sokól Szcyrk s náskokem 3,6 bodů před 2. Lukášem KOHLBERGEREM
z JKL Desná v Jiz.h. (196,3 b., 19+19 m), 3. Petrem ŠABLATUROU ze Ski Klubu Harrachov
(191,2 b., 19,5+19 m). Nejlepším z frenštátských závodníků byl na 9. místě Radek SELCER z TJ

Frenštát p.R. (185,5 b.,18,5+18,5 m), dále pak 22. Sabry JASIM (160,8 b., 16,5+16,5 m), 23.
Josef BRODSKÝ (157,9 b., 15,5+17 m) a 29. Jan ŠMAHLÍK (135,6 b., 15+14 m)
V kategorii starších žáků Ž 13+14 (*1999 a 2000) zvítězil můstku K = 42 m v konkurenci 25
startujících ziskem 236,9 bodů za nejdelší skoky v obou kolech 44 a 48 metrů polský skokan
Paweł WĄSEK z KS Wisła Ustronianka s náskokem 12 bodů před 2. Robertem SZYMECZKEM
z TJ TŽ Třinec (224,9 b., 43,5+46 m), 3. Piotrem KUDZIOU z ŁKS Klimczok Bystra (220,7 b.,
43,5+45 m). Ze závodníků pořádající TJ Frenštát p.R. obsadil 15. místo Sebastian KELLERMANN
(176,1 b., 38+40 m), 22. Bendikt HOLUB (132 b., 33,5+34 m), 23. Vojtěch MATĚJKA (128,5 b.,
33,5+34 m) a 24. Patrik JULÍNEK (126,4 b., 33+34 m).
V samostatném závodě starších žaček Žy 13+15 (*1998 až 2000) na můstku K = 42 m zvítězila
ziskem 150,9 bodů dvěma nejdelšími skoky v obou kolech 36,5+35,5 bodů v konkurenci 5
závodnic favorizovaná Simona WEINLICHOVÁ z SK Ještěd Liberec s osmibodovým náskokem
před 2. Janou MRÁKOTOVOU z JKL Desná v J.h. (142,9 b., 34+35,5 m), její oddílovou kolegyní
3. Veronikou PTÁČKOVOU (124,9 b., 31,5+33 m).
V kategorii Dorostenců (*1998 a 1997) zvítězil na můstku K 42 m v konkurenci 21 startujících
ziskem 241 bodů za dva nejdelší skoky dne v obou soutěžních kolech dlouhých 47 a 48 metrů
Marek ŠTĚPNIČKA z JKL Desná v Jiz.h. s patnáctibodovým náskokem před 2. Damiánem
LASOTOU z TJ TŽ Třinec (225,9 b., 44+45,5 m), 3. Filipem ČERNÝM z SK Ještěd Liberec (225,1
b., 45+45,5 m). Dvanácté místo obsadil domácí závodník Dušan DOLEŽEL z pořádající TJ
Frenštát p.R. (168,4 b., 36+38,5 m).

Díky dvěma vítězstvím: V zahajovacím závodě Beskydského žákovského turné na můstku K25 m
v Nýdku a na domácím můstku K9 ve Frenštátě p.R., a dvou 2. místech na můstku K15 v Rožnově
p.R. a v závěrečném závodě na můstku K9 v Kozlovicích, se nadějný skokan Petr VAVERKA
z TJ Frenštát p.R. stal v kategorii nejmladších žáků (*2003 a 2004) celkovým vítězem 14. ročníku
Beskydského turné 2012.
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