RKZ v Rožnově pro Doleželovou a Holíka
8.10.2013 - 22:18 - závody - Karel Halberštádt

Sobota patřila v areálu na Bučiskách v Rožnově pod Radhoštěm skokanům,
skokankám a sdruženářům. Odehrávaly se zde republikové klasifikační
závody žen, dorostu a závod MČR žáků. Hlavní kategorie ovládli Michaela
Doleželová a František Holík.
Předžákům kraloval rožnovský Daniel Škárka
Na K 9 soutěžili předžáči a výhru si připsal domácí Daniel Škárka (8 a 8,5 m).
Pro nedaleký TJ Sokol Kozlovice vyskákal druhou příčku Jakub Jalůvka (2x 8
m), který se o tutu pozici dělil s Dominikem Blahou (8,5 a 7,5 m) z LSK
Lomnice nad Popelkou.
Pod pódiem se seřadili čtvrtý Jiří Pleštil (7,5 a 8 m) v barvách SK Ještědu
Liberec, pátý Enrico Fiala (2x 7,5 m) z Desné. Šesté místo sdíleli kozlovický
Filip Laník (2x 7 m) a polský host Tymoteusz Cienciała (6,5 a 7,5 m).
Radim Sudek z Lomnice zvítězil mezi nejmladšími žáky
Žáci ve věku 9 a 10 let se přesunuli na můstek K15. Zde se dařilo borcům
klubu z Lomnice. Vyhrál Radim Sudek (2x 14,5 m) a podpořil ho třetí Pavel
Bernat (12,5 a 13,5 m). Druhá pozice putovala do Desné zásluhou Davida
Pešty (13 a 15 m).

Foto: Radim Sudek (autor: Michaela Vondrášková)
SKI KLUB Harrachov reprezentoval čtvrtý Jiří Konvalinka (12,5 a 13 m).
Následovaly dvě dívky, pátá Anežka Šmahliková (13 a 14 m) z Frenštátu a
šestá Veronika Jenčová (12,5 a 13,5 m) z Desné.
Další žákovskou kategorii si podmanil David Tabach z Kozlovic
K35 patřila o rok, resp. o dva roky starším žákům. Vítězství oslavovali v
Kozlovicích a to díky David Tabachovi (2x 37 m). Stříbro si odnesl Petr
Vaverka (37,5 a 35 m) z Frenštátu. Mezi chlapci se dokázala prosadit třetí
Štěpánka Ptáčková (34 a 34,5 m), která hájila klub JKL Desná.
Frenštátskému Josefu Brodskému (35 a 37 m) překazily plány na pódium
stylové problémy, skončil tak čtvrtý. Pátý byl skokan LSK Lomnice nad
Popelkou František Janata (2x 33,5 m) a šestý František Lejsek (32 a 35 m)
zastupující Desnou.
Mezi nejstaršími žáky triumfoval frenštátský skokan Radek Selcer
Double frenštátských skokanů viděla kategorie žáků ve věku 13 až 14 let,
která se odehrávala na můstku K 70. Nejvíce bodů nastřádal Radek Selcer
(65 a 72,5 m) a jasně tak zvítězil před druhým Sebastianem Kellermanem (66
a 70 m). Špatný styl při druhém skoku připravil o výhru domácího Lukáše
Kuběnu (68 a 74,5 m), který se tak musí spokojit s bronzem.
4. příčku pro Harrachov získal Ladislav Horáček (61 a 68 m) před
kozlovických Ondřejem Krpcem (69,5 a 66 m) a libereckým Mikulášem Slukou
(58,5 a 63,5 m).
František Holík deklasoval ostatní dorostence
Naprosto jednoznačně ovládl dobře obsazenou kategorii dorostu super talent
LSK Lomnice nad Popelkou František Holík (73 a 79 m). O více než 60 bodů
za ním zaostal zástupce TJ TŽ Třinec Robert Szymeczek (60,5 a 67 m). Třetí
příčku obsadil vítěz hlavní kategorii v severské kombinaci David Zemek (61 a
64 m) z Desné.
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Třineckým se závod povedl, doložil to čtvrtý Lukáš Kantor (58 a 57 m). Dva
majitele měla pátá příčka, Dušana Doležela (2x 58 m) zastupujícího Frenštát
a Ondřeje Pažouta (54 a 62 m) z liberecké Dukly.
Doleželová nejlepší mezi ženami
Aktuální vládkyně českého ženského skoku Michaela Doleželová (64,5 a 69
m) potvrdila roli favoritky i v Rožnově. Na stupních vítězů ji doplnily její
kolegyně z TJ Frenštátu pod Radhooštěm druhá Vlaďka Pustková (66 a 65 m)
a třetí Michaela Rajnochová (62 a 63,5 m).
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Startovalo pouze šest skokanek ze dvou oddílů. Krom Frenštátu soutěžily i
závodnice Desné, které se umístily v pořadí čtvrtá Babora Blažková (61 a 62
m), pátá Jana Mrákotová (46 a 45 m) a šestá Veronika Ptáčková (38,5 a 32
m).
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