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(autor fotografií: Simona Horká)
V neděli 11. srpna se ve skokanském areálu "v Popelkách" uskutečnil 39. ročník Velké ceny
Lomnice nad Popelkou. Za účasti českého skokanského B-týmu mužů, části reprezentace
žen, dorostenců a žáků zvítězil v hlavním otevřeném závodě Čestmír Kožíšek, který se z
prvenství na domácím můstku K-70 radoval již v roce 2011.
Frenštátský Kellermann vítězem kategorie žáků
Dopolední program Velké ceny načali třináctiletí a čtrnáctiletí chlapci a dívky ve společné
kategorii žáků, kterou si podmanili moravští zástupci. Nejdelší skok mezi svými vrstevníky 62m - předvedl Sebastian Kellermann. Ve druhém kole přidal reprezentant TJ Frenštát p. R.
ještě 58,5m a radoval se ze zaslouženého vítězství (174,6b). Na druhé příčce stanul za skoky
dlouhé 58,5m a 57,5m Ondřej Krpec ze Sokola Kozlovice (162,5m), který si vyměnil průběžné
pozice z nakonec třetím Lukášem Kuběnou z TJ Rožnov p. R. (58,5m a 56m, 161,4b). Čtvrtý
skončil frenštátský Radek Selcer, autor nejdelšího pokusu druhého kola (55m a 59,5m,
158,9b), za něhož se zařadilo duo ze SKI KLUBU Harrachov, 5. Petr Šablatura (54,5m a
57m, 158,3b) a 6. Radek Rýdl (50m a 50,5m, 190,5b). Nejúspěšnějším z domácích
reprezentantů byl 8. Matěch Čejchan (48,5m a 47,5m, 177,1b). Jediné dvě dívky této
kategorie se zařadily na konec výsledkové listiny v pořadí 19. Klára Kubečková (39,5m a
38m) a 20. Simona Weinlichová (38m a 38m).

Foto: Vyhlášení žáků – Vítěz Sebastian KELLERMANN z TJ Frenštát p.R.
Dorostencům kraloval suverénní František Holík
V konkurenci patnácti závodníků vynikal bezkonkurenčními výkony František Holík. Jako
jediný přeletěl konstrukční bod můstku - 70m, navíc se prezentoval vytříbeným stylem
odměněným osmi (z deseti) známkami 19 a vyššími (75m a 71,5m). Čtrnáctiletý reprezentant
pořadatelského klubu zvítězil s náskokem propastných 58,6 bodu na druhého Davida Zemka
z JKL Desná (66m a 60m, 190,2b). Na konečné třetí si z šestého místa polepšil zástupce
Dukly Liberec Ondřej Pažout (58m a 62,5m, 181,6b). Čtvrtou příčku obsadil Dušan Doležel z
TJ Frenštát p. R. (58,5m a 59,5m, 175,1b) a pátou Lukáš Kantor z TJ TŽ Třinec (59m a 55m,
165,3b).

Foto: Vyhlášení dorostenců – Vítěz František HOLÍK z LSK Lomnice n.P.

Bez účastnic LGP cesta k triumfu vydlážděna pro Rajnochovou
Do Lomnice zavítalo v neděli celkem devět českých skokanek, chyběly Doleželová, Pustková,
Míková a Dejmková. Při neúčasti nejúspěšnějšího českého kvarteta tak měly šanci na zisk
triumfu jeho kolegyně. Vyrovnané výkony (63m a 62,5m) katapultovaly do čela Michaelu
Rajnochovou (194,6). Za závodnici z TJ Frenštát p. R. se zařadilo trio reprezentující JKL
Desná. Druhé Barboře Blažkové nepomohl po horším úvodním pokusu k vedoucí pozici ani
nejdelší skok v klání žen - 64,5m (a 59m, 188,2b). Třetí se umístila Zdena Pešatová (59m a
60m, 176,3b) a čtvrtá Karolína Indráčková (58m a 57m, 164b). Pětku nejlepších uzavřela
nejstarší skokanka startovní listiny, šestnáctiletá Martina Joitová z SK Ještěd Liberec (52m a
55m, 143,9b).

Foto: Vyhlášení žen – Vítězka Michaela RAJNOCHOVÁ z TJ Frenštát p.R.
Čestmír Kožíšek dosáhl druhé výhry ve Velké ceně
Hlavního sobotního závodu, který odstartoval zkušebním kolem hodinu po poledni, se
zúčastnilo 58 skokanů a skokanek. Vyrovnané výsledky po prvním kole dávaly naději na
dramatickou koncovku letošního ročníku Velké ceny. Čestmír Kožíšek rozšířil náskok 8
desetin bodu na konečných 7,8 bodu a radoval se ze svého druhého triumfu v tomto
tradičním klání (75m a 75m, 253b). Za lomnického zástupce se zařadila silná čtveřice z Dukly
Liberec. Druhý byl stejně jako loni Borek Sedlák (73,5m a 72,5m, 245,2b). Na své třetí
prvenství a vyrovnání rekordu v počtu vítězství ve Velké ceně, jehož držitelem je Leoš Škoda
- předseda úseku skoku na lyžích Svazu lyžařů ČR, si tak Borek bude muset ještě počkat.
Nejnižší pódiový stupínek uhájil těsně Martin Cikl, kterému patřila po první půli až šestá
příčka (69m a 70m, 229,8b). Posun vzhůru zaznamenali také 4. Vít Háček (68,5m a 71,5m) a
5. Jiří Mazoch (68m a 71,5m), které dělila jedna desetina bodu. Ani v otevřené kategorii mužů
se ve výsledkové listině neztratil nejlepší dorostenec František Holík, jehož dvojnásobný
zápis 69 metrů znamenal 6. pozici (228,1b).
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