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DOMÁCÍ ZÁVODY A AKCE V RÁMCI ČR
Frenštát pod Radhoštěm: příprava sjezdovky pro veřejnost v areálu Jiřího Rašky
Ještě před nástupem zimy se v areálu Jiřího Rašky objevily bagry fa. ZEMKO jenž vytrhaly staré pařezy,
přemístily zeminu, upravily a srovnaly terén, který bude základem sjezdovky, která bude sloužit široké veřejnosti i
k výcviku malých lyžařů.

Stroje se pustily do práce a výsledkem byl srovnaný a upravený terén pro sjezdovku
Po odjezdu bagrů se členové a sportovci našeho oddílu pustili do zvelebení plochy a dne 24. 11. 2012
následovala instalace lyžařského vleku a až svah pokryje bílá peřina zahájí sjezdovka provoz.
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Frenštát pod Radhoštěm: zasněžování sjezdovky a zahájení jejího provozu
Ve dnech 8. a 9. 12. 2012 se podařilo díky příznivým podmínkám, dělu, technice a šikovným rukou
členů oddílu areál a svah pro sjezdovku zasněžit.

Sněhové dělo v akci

Ruku k dílu spolu s ostatními přiložili zleva:
R. KLÍMA, P. VAVERKA a trenéři Z. ŽÍDEK a D. KRYŠKE

V sobotu 15.12. 2012 ve 14 hodin byl slavnostně zahájen provoz nově vybudované cvičné sjezdovky tzv. Fitty
svahu v Areálu Jiřího Rašky mezi můstky K95 a K45 m ve Frenštátě p.R.
Zahajovací jízdu předvedl návštěvníkům nestor frenštátského lyžování, d.t. František Pitucha, dvojnásobný Mistr
Československa ve sjezdu v letech 1951 a 1952.
Sjezdovka, která je vybavena lyžařským vlekem bude v zimní sezóně sloužit především mladým adeptům bílého
sportu, pro výcvik mateřských a základních škol i dalším zájemcům pod vedením lyžařských instruktorů.
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Zdeněk ŽÍDEK – klubový trenér o sezóně a práci v oddíle
Kolik svěřenců máte nyní v klubu TJ Frenštát p. R.? Jsou mezi nimi i talenty, které by mohly v budoucnu
zazářit na mezinárodním poli?
Ve Frenštátě pod Radhoštěm se vyvíjí spousta mladých skokanů, co se týče předžáků, žáků, dorostenců, juniorů
a žen. Máme zde celkem 28 svěřenců. Pod mým vedením se tomuto sportu věnují čtyři junioři, jeden dorostenec,
dvě ženy a po zimní sezóně přibudou ještě dva dorostenci. Mezi velké talenty našeho klubu patří třeba Filip
Sakala, Pavel Rajnoch, Jakub Špok a za ženy Vladěna Pustková a Michaela Rajnochová. Jsou zde ale i mladší
ročníky talentů, kteří pod vedením trenéra Davida Kryškeho mají výsledky na menších můstcích, jsou to např.
Petr Vaverka, Radek Selcer, Klára Kubečková a spousta dalších, proto si myslím, že do dalších let budeme mít z
čeho vybírat.
Mezi fanoušky i odborníky panuje přesvědčení, že v ČR je minimum talentovaných mladých závodníků a
když skončí éra Jandy, Hlavy nebo Matury, nebude nikdo, kdo by je nahradil. Je skutečně ta mezera mezi
nynějšími a budoucími reprezentanty tak propastná?
Myslím, že propastná mezera asi ne, spíše malá mezírka. Nemůžeme možná vybírat z takové základny, jako mají
například Norové, Němci nebo Rakušané, ale mladší skokani dospívají a tak si myslím, že do budoucna k naší
reprezentaci přibudou i nové tváře.
Když už je řeč o našich reprezentantech, léto vyšlo Hlavovi a spol. na jedničku, ale zima je zatím v podání
mužů ČR úplně někde jinde. Roman Koudelka zatím ani nebodoval, Lukáš Hlava sbírá body poskrovnu čím to je?
Co se týče výkonnosti naší reprezentace, tak tohle jako klubový trenér nemůžu až tak posoudit. Možná si ještě
zvykají na nový materiál, ale na to by vám asi odpověděl reprezentační trenér. Nicméně věřím tomu, že to klukům
začne skákat.
Pojďme na vaše domácí můstky. Chystáte teď aktuálně nějaké renovace nebo rekonstrukce můstků, či
zázemí pro skokany a diváky?
V roce 2011 proběhla rekonstrukce malých můstků, ale i můstku velkého, na malých můstcích K-9 a K-21 došlo k
rozšíření doskočiště a dojezdu, zhotovení mantinelů kolem nájezdové stopy. Na můstku K-95 se pak provádělo
vybetonování oblouku pod nájezdovou stopou, aby došlo ke srovnání nájezdu. V letošním roce jsme realizovali
rekonstrukci a posunutí tribuny na můstku K-42, dále proběhla výstavba pěti nových chatek pod můstky,
postavení přístřešku, který slouží pro výuku a trénink mládeže, oprava tenzometrické desky na můstku K-95,
která slouží k měření razance a přesnosti odrazu. Pod největším můstkem jsme postavili VIP tribuny. V tomto
období jsme právě dodělali malou sjezdovku s vlekem o délce cca 100 metrů, která slouží pro výuku lyžování
malých dětí. V nastávajícím roce bychom chtěli prodloužit a zatravnit dojezd malých můstků, dále jsme chtěli
vybudovat menší posilovnu s novými posilovacími stroji a novými pomůckami pro rozvoj techniky skoku. V
neposlední řadě se budeme určitě soustředit na přípravu 2. ročníku mezinárodního závodu "Memoriálu Jiřího
Rašky".
Právě při Memoriálu zaznělo z úst jednoho z pořadatelů Jana Mazocha, že jste získali licenci pro pořádání
závodů mezinárodního významu. Můžete to upřesnit? Skutečně se v budoucnu můžeme ve Frenštátu těšit
na závody kategorie FIS?
Ano, licenci pro pořádání vyšší kategorie závodů jsme dostali, ale jak už jsem zmínil, tak v následujícím roce se
budeme soustředit na mezinárodní závod Memoriál Jiřího Rašky, kde bychom chtěli upravit termín tak, aby nám
moc nezasahoval do závodů letní Grand Prix z důvodu větší účasti zahraničních závodníků. Do dalších let bude
určitě mnoho diskuzí a snahy o to, abychom pořádali závody na úrovni FIS.
Určitě jste i Vy se svými svěřenci museli řešit nové změny v pravidlech, například úpravu velikosti
kombinéz.
Musím říct, že menší problémy nastaly, když kombinézy musely být ušity přímo na tělo, tedy s nulovou tolerancí.
Protože se po pár skocích roztáhly a kluci museli kombinézy přešívat. S novým pravidlem +2cm a od kolen dolů
+10 cm to až takový problém není.
Další novinka se týkala závodů nejvyšší kategorie SP - muži a ženy spolu začali soutěžit ve smíšených
družstvech. Jak se podle Vás ujala tahle novinka a má budoucnost?
Co se týče smíšených závodů, musím říct, že pro diváka mohou být tyto závody atraktivnější. Já to vnímám stejně
a kdo ví, třeba se jednou dočkáme toho, že skoku na lyžích budou vládnout ženy.
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HARRACHOV

LIBEREC

(29. 12. 2012) - RKZ

(12. 1. 2013) - RKZ a MČR juniorů

Dne 12. 1. 2013 Liberec zažil malou generálku před nadcházejícím mistrovstvím světa juniorů.Skokani se za
umělého osvětlení přestavili na můstku s konstrukčním bodem K 90m. V kategorii žen zvítězila Michaela
RAJNOCHOVÁ a nechala za sebou své reprezentační kolegyně.
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FRENŠTÁT p. R.

(9. 2. 2013) - akce RAŠKOHRÁTKY

V areálu skokanských můstků Jiřího Rašky ve Frenštátě pod Radhoštěm bylo v sobotu 9. 2. 2013 pěkně veselo.
Vůbec poprvé v historii totiž patřil celý areál od 13 hodin až do večera Raškohrátkám.
Za přítomnosti významných sportovních osobností byl starostkou Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňkou
Leščišinovou pasován lvíček Fitty na maskota Horeček.
Přes čtyřicet malých závodníků si na dětské sjezdovce užívalo první disciplínu. Skok na lyžích. Za mohutného
fandění rodičů i pořadatelů tak překonávali po odrazu z cca dvaceticentimetrového skokánku i několikametrové
pokusy.Další disciplínou byly závody ve slalomu.
Malé borce, kteří nejlépe uspěli v severské kombinaci (skoky, slalom) dekoroval I bývalý skokan na lyžích Jiří
PARMA.
Vyhlašování však začalo jedním malým překvapením pro nic netušícího Jiřího Parmu. Ten si na nejvyšším stupni
vítězů od pořadatelů vyslechl originální gratulaci a zasloužený potlesk. Proč? Protože právě v těchto dnech slaví
mistr světa Jiří Parma 50 let.
Dospělí účastníci se bavili "výdrapem do skokanského můstku". Frenštátští hasiči ještě za světla spustili z bubnu
velkého skokanského můstku 3 lana, která sloužila závodníkům k jištění při výběhu do bubnu skokanského
můstku.

Pasování lvíčka Fittyho

Překvapení pro Jiřího PARMU

Odvážnější si vyzkoušeli skok na lyžích

Mistr světa z roku 1987 Jiří PARMA při dekoraci nejlepších
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FRENŠTÁT p. R.

(9. 2. 2013) - RKZ + KKZ, memoriál K. Polívky

6

7

FRENŠTÁT p. R.

(10. 2. 2013) - RKZ + KKZ, memoriál K. Polívky
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LOMNICE NAD POPELKOU

(16. 2. 2013) - RKZ

10

Klára KUBEČKOVÁ na stupni nejvyšším

Vítězství z Lomnice si odváží i Radek SELCER
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LOMNICE NAD POPELKOU

(17. 2. 2013) - RKZ

12

Petr VAVERKA obsadil dvakrát druhé místo

Anežka ŠMAHLÍKOVÁ si odváží z Lomnice bronz
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Žáci 13 a 14 – ročník 2000 a 1999 - umístění zástupců TJ Frenštát p. R.

DESNÁ

(23. 2. 2013) - MČR a RKZ

Petr VAVERKA získal vítězství a titul mistra ČR

Mistrovské vítězství náleží také Kláře KUBEČKOVÉ
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Radek SELCER se umístil na stříbrném stupínku
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16

DESNÁ

(24. 2. 2013) - RKZ a MČR družstev
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18

LUČANY nad NISOU

(2. 3. 2013) - RKZ

LUČANY nad NISOU

(3. 3. 2013) - RKZ
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HARRACHOV

(9. 3. 2013) - RKZ a MČR

Již RKZ závody v Harrachově nám přinesly dvě umístění na stupních vítězů zásluhou Kláry KUBEČKOVÉ
a Petra VAVERKY.

Petr VAVERKA si doskočil pro třetí místo
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Klára KUBEČKOVÁ si odvezla cenné vítězství

Mistrovský titul si zaslouženě odváží Radek SELCER.
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Radek SELCER se v Harrachově stal mistrem ČR

Stříbro z mistrovského závodu získala Vladěna PUSTKOVÁ, Michaela RAJNOCHOVÁ byla těsně čtvrtá.
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Stříbro v kategorii žen získala Vladěna PUSTKOVÁ

HARRACHOV

(10. 3. 2013) - MČR dvoučlenných družstev

Stříbro díky Petru VAVERKOVI a Radku SELCEROVI patří do Frenštátu p. R.
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Petr VAVERKA a Radek SELCER společně na 2. místě v soutěži družstev
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ŽEBŘÍČKY ČESKÉHO POHÁRU 2012 - 2013
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26

27

PARTNEŘI ÚSEKU SKOKU

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři
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MS JUNIORŮ A ZÁVODNÍKŮ DO 23 LET
Na letošním MS juniorů jsme měli klubové zastoupení – ČR zde reprezentovali Filip SAKALA a Michaela
RAJNOCHOVÁ v soutěžích ve skoku na lyžích.

LIBEREC (24. 1. 2013) - individuální závod junioři
V mistrovském závodě juniorů zklamán po prvním kole opustil závod 55. Filip SAKALA, soutěžní skok se mu
příliš nevyvedl a chyběla tolik potřebná délka.

Filip SAKALA:
„Nevyšly mi dneska oba skoky. Nevím, co na to říct, prostě jsem vybouchl. Na příštím mistrovství se mi
snad povede lépe"

Filip SAKALA obsadil v závodě MSJ 55. místo
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LIBEREC (24. 1. 2013) - individuální závod juniorky
I v mistrovském klání juniorek měla 31. Michaela RAJNOCHOVÁ poněkud smíšené pocity.Její skok o délce
70 m stačil na 31. místo – první příčku která již nezaručovala postup do kola druhého.

Michaela RAJNOCHOVÁ:
„Myslím si, že jsem ani moc nepočítala s tím, že bych mohla postoupit, ale když za mnou přišly holky že
mám nějakou tu naději, tak jsem jako doufala, že to vyjde, ale že to bude zrovna jen o ten půl bod tak to
mě trošku mrzí.“

LIBEREC (26. 1. 2013) - závod družstev junioři
Mistrovský závod juniorských družstev vyhrál tým Slovinska.Tým českých mladíků ve složení Tomáš FTIEDRICH
– Jan SOUČEK – David BARTOŠ – Vojtěch ŠTURSA obsadil deváté místo a do kola druhého tedy
nepostoupil..Filip SAKALA tedy tentokrát do závodu nezasáhl.
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LIBEREC (26. 1. 2013) - závod družstev juniorky
České družstvo jehož prvním článkem byla Michaela RAJNOCHOVÁ obsadilo v týmové soutěži sedmé místo.
Bezkonkurenčně s výrazným náskokem si pro titul mistryň světa doskočily reprezentantky Slovinska.
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SVĚTOVÝ POHÁR - ŽENY
LILLEHAMMER (23. 11. 2012)
Letošní úvod sezóny Světového poháru obstarala zimní premiéra závodu smíšených družstev mužů a žen.
Český tým ve složení V. PUSTKOVÁ – R. KOUDELKA – M. DOLEŽELOVÁ – L. HLAVA získal 849,1 bodu
a obsadil v konečném hodnocení šesté místo, což je velice solidní umístění, které zajistilo i 75 bodů do
do národního hodnocení pro ČR. Na výsledném umístění se podílela i Vladěna PUSTKOVÁ z TJ Frenštát p. R.

Vladěna PUSTKOVÁ:
"Mě se ten závod líbil. Pořadí se neustále proměňovalo a v tom mohou být týmové závody velmi divácky
zajímavé. V prvním kole jsme vypadali na 10 místo a nakonec je z toho velmi hezké 6 místo. Já jsem
dneska skákala nevyrovnaně, ale ostatní to dobře vytáhly. Ukazuje se, že vyrovnanost hraje při
smíšených závodech velkou roli.“

Vladěna PUSTKOVÁ se v rámci Světového poháru v Lillehammeru účastnila závodu smíšených družstev
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LILLEHAMMER (24. 11. 2012)
Úvodnímu klání jednotlivkyň SP žen předcházela kvalifikace z níž se nepodařilo postoupit 43. Vladěně
PUSTKOVÉ (85,5 m – 94,7 b.).
Samotný závod přinesl vítězství a plný bodový zisk díky zlepšení ve druhém kole Sáře Takanashi z Japonska.

RAMSAU

(14. 12. 2012)

V dalším pokračování SP žen jsme měli z oddílu hned dvojnásobné zastoupení.Poprvé si atmosféru elitních
závodů vyzkoušela i Michaela RAJNOCHOVÁ, bohužel v kvalifikaci do závodu byla diskvalifikována pro
nevyhovující kombinézu.
V samotném závodě bohužel 48. Vladěna PUSTKOVÁ skončila svou účast v prvním kole.

Michaela RAJNOCHOVÁ poprvé poznala atmosféru závodu SP žen
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SCHONACH-SCHŐNWALD

(5. 1. 2013)

V kvalifikaci pro závod bohužel neuspěla 45. Michaela RAJNOCHOVÁ (61,5 m – 36 b.) z našeho klubu.

SCHONACH-SCHŐNWALD

(6. 1. 2013)

Poprvé ve své kariéře se Michaela RAJNOCHOVÁ představila v závodě Světového poháru žen.Kratší skok
však pro účast ve finálovém kole nestačil: 54. Michaela RAJNOCHOVÁ – to je umístění v premiérovém závodě.

Michaela RAJNOCHOVÁ se poprvé kvalifikovala do závodu Světového poháru žen
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HINTERZARTEN

(12. 1. 2013)

V Hinterzartenu 42. Vladěna PUSTKOVÁ předvedla kratší skok, což k účasti ve finále nestačilo.

HINTERZARTEN

(13. 1. 2013)

Ani v dalším pokračování SP žen se 41. Vladěna PUSTKOVÁ bodového zisku nedočkala, opět chyběly metry.

Vladěna PUSTKOVÁ na nájezdu můstku
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LJUBNO (16. 2. 2013)
Po menší pauze se v závodě SP žen představila i naše zástupkyně. 39. Vladěna PUSTKOVÁ se do v Ljubnu
finálového kola neprobojovala.

LJUBNO (17. 2. 2013)
Sara Takanashi z Japonska si dalším vítězstvím již s předstihem zajistila celkové vítězství v rámci letošní sezóny
SP žen. 38. Vladěna PUSTKOVÁ se skokem 72,5 m musela s účastí ve druhém kole rozloučit.

V Ljubnu na SP žen Vladěna PUSTKOVÁ na body nedosáhla
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* Vladěna PUSTKOVÁ ani Michaela RAJNOCHOVÁ v letošní sezóně SP žen body nezískaly

Konečné pořadí v předchozí sezóně – srovnání:
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SVĚTOVÝ POHÁR - MUŽI
LILLEHAMMER (24. 11. a 25. 11. 2012
Úvod do zimní sezóny se odchovanci našeho klubu Jakubu JANDOVI působícím v Dukle Liberec nevydařil
podle představ.
V kvalifikaci pro závod na středním můstku obsadil 50. místo (84,5 m – 100,6 b.), v kvalifikaci pro závod na
velkém můstku obsadil 41. místo (125,5 m – 110,1 b.) a do obou závodů se mu nepodařilo probojovat.

KUUSAMO (30. 11. a 1. 12. 2012)
Program SP pokračoval v Kuusamu soutěží týmových družstev mužů.Členem českého družstva byl i Jakub
JANDA a přispěl tak k umístění na osmém místě.Zvítězil tým Německa.

V závodě jednotlivců 42. Jakub JANDA tentokrát svou účast ukončil po prvním kole.

SOČI (8. 12. a 9. 12. 2012)
Ani v dějišti budoucí zimní olympiády 2014 Jakub JANDA na bodový zisk nedosáhl.
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SP Soči – druhý závod (9.12. 2012)

ENGELBERG

(15. 12. a 16. 12. 2012)

V Engelbergu neměl Jakub JANDA moc důvodů k radosti. Do obou závodů se bohužel z kvalifikací neprobojoval:
42. Jakub JANDA (117 m – 110,7 b.) a 42. Jakub JANDA (117,5 m – 104,1 b.).

WISLA

(9. 1. 2013)

Po menší pauze kdy startoval v závodech Kontinentálního poháru se Jakub JANDA představil opět ve SP.
24. Jakub JANDA – což znamená první bodový zisk v sezóně.

ZAKOPANÉ

(11. 1. 2013)

Jakub JANDA byl členem týmu který obsadil 5. místo v rámci soutěže družstev SP v Zakopaném.
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ZAKOPANÉ

(12. 1. 2013)

38. Jakub JANDA to je umístění v dalším závodě SP , který se konal v Zakopaném.

SAPPORO

(19. a 20. 1. 2013)

V japonském Sapporu 28. Jakub JANDA zaznamenal v obou závodech totožné umístění a připsal si body.
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HARRACHOV

(3. 2. 2013)

Do prvního domácího závodu SP se nekvalifikoval náš odchovanec působící v Dukle Liberec Jiří MAZOCH.Druhý
z odchovanců působící taktéž v Liberci Jakub JANDA se do finálového kola neprobojoval a obsadil 37. místo.

V odpoledním závodě bez kvalifikace a na jedno kolo naši odchovanci působící v Dukle Liberec na bodované
příčky opět nedosáhli: 42. Jakub JANDA, 44. Jiří MAZOCH

Jakub JANDA

Jiří MAZOCH
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LAHTI

(9. 3. 2013)

Po MS se opět roztočil kolotoč SP závody na severu Evropy.Na můstku v Lahti proběhl závod družstev.Vítězství
patří Německu.Český tým i s odchovancem našeho klubu nyní v Dukle Liberec Jakubem JANDOU se ziskem
926,6 bodů obsadil sedmé místo.

Jakub JANDA byl členem českého družstva jenž obsadilo sedmé místo
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LAHTI

(10. 3. 2013)

Závodu předcházela kvalifikace z níž se nepodařilo postoupit 46. Jakubu JANDOVI (100 m – 84,4 b.)

KUOPIO

(12. 3. 2013)

Další severskou zastávkou bylo Kuopio. Ani zde se nedařilo 44. Jakubu JANDOVI (111,5 m – 96,0 b.) v
kvalifikaci mu vystavilo stopku pro závod.

TRONDHEIM

(15. 3. 2013)

Ani potřetí v řádě se nepodařilo 44. Jakubu JANDOVI postoupit z kvalifikace (121,0 m – 114,3 b.) a tak
závěrečných závodů SP se již účastnit nebude.
Celkově Jakub JANDA zakončil sezónu 2012-2013 ve Světovém poháru na 62. místě.
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KONTIMENTÁLNÍ POHÁR - MUŽI
Odchovanec klubu Jakub JANDA (nyní D. Liberec) vynechal účast na tradičním Turné čtyř můstků
a dal přednost startu v rámci Kontimentálního poháru. V obou závodech v Engelbergu se mu dařilo,
snad to pomůže ke zlepšeným výkonům i v dalším průběhu sezóny.

ENGELBERG (27. 12. 2012)
5. Jakub JANDA – to bylo umístění v úvodním závodě a 45 bodů do hodnocení KP.

ENGELBERG (28. 12. 2012)
7. Jakub JANDA - vyrovnané skoky i v dalším závodě opět znamenaly umístění mezi nejlepšími a další body.
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ZAKOPANÉ

(5. 1. 2013)

Závodu nepřál vítr, proto proběhlo pouze jedno kolo.Na bodované umístění opět v první desítce dosáhl
9. Jakub JANDA

ZAKOPANÉ

(6. 1. 2013)

9. Jakub JANDA – i ve druhém závodě v Zakopaném přišla bodová radost po totožném umístění v TOP 10.
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BISCHOFSHOFEN

(19. 1. 2013)

69. Jiří MAZOCH odchovanec klubu nyní v barvách Dukly Liberec - to je umístění v závodě Kontinentálního
poháru.

BISCHOFSHOFEN

(20. 1. 2013)

Ani ve druhém závodě se 58. Jiří MAZOCH neprobojoval do finálového kola a na body nedosáhl.
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NEUSTADT

(26. 1. 2013)

Na další zastávce KP mužů se odchovanec klubu Jiří MAZOCH nyní v barvách Dukly Liberec do finálového kola
nepodíval.

NEUSTADT

(27. 1. 2013)

Druhý závod provázel silný vítr, proto bylo rozhodnuto, že se uskuteční pouze jednokolově.Vcelku povedený
skok předvedl 17. Jiří MAZOCH, což mu tentokrát zajistilo body.
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PLANICA

(3. 2. 2013)

Závod Kontinentálního poháru na novém můstku HS 139 se konal ve slovinské Planici .Po mistrovství světa
juniorů v Liberci si na něj odskočil 74. Filip SAKALA.

PLANICA

(3. 2. 2013)

V odpoledním závodě KP si 67. Filip SAKALA o pár příček polepšil, ale k zisku nějakého bodíku bylo daleko
a se svou účastí se rozloučil po prvním kole.
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WISLA

(23. 2. 2013)

V polské Wisle odchovanec klubu 47. Jiří MAZOCH nyní v barvách Dukly Liberec na bodované příčky tentokrát
nedosáhl.

WISLA

(24. 2. 2013)

49. Jiří MAZOCH byl i ve druhém závodě v polské Wisle od bodovaných míst daleko.
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LIBEREC

(2. 3. 2013)

Odchovanci klubu v barvách Dukly Liberec Jiřímu MAZOCHOVI se příliš nedařilo.Obsadil až 60. místo.
Filip SAKALA do závodu vůbec nenastoupil pro bolesti zad.

LIBEREC

(3. 3. 2013)

V areálu na Ještědu tentokrát zlobil vítr poněkud více, proto bylo zrušeno zkušební kolo a samotný závod
odstartoval již po 9 h ranní.Povětrnostní podmínky však dovolily odskákat pouze jedno závodní kolo, které
přineslo Jiřímu MAZOCHOVI pouze 68. místo. Filip SAKALA do závodu opět nezasáhl.
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2012 – 2013

Stav k 17. 3. 2013
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KONTIMENTÁLNÍ POHÁR - ŽENY
OBERWIESENTHAL

(2. 3. 2013)

Na bodový zisk do hodnocení KP dosáhla 27. Michaela RAJNOCHOVÁ.

2012 – 2013
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FIS CUP - MUŽI
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PŘED STARTEM ZIMNÍ ČÁSTI:

NOTODDEN (30. 11. a 1.12. 2012)
•

závody byly pro nepříznivé klimatické podmínky zrušeny

WINTERBERG (15. 12. 2012)
V prvním závodě zimní části se 38. Filip SAKALA rozloučil s účastí po prvním kole.
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WINTERBERG (16. 12. 2012)
Ani druhý závod nepřinesl bodovou radost pro zástupce našeho klubu.38. Filip SAKALA si tak zopakoval totožné
umístění ze závodu předchozího.

ZAKOPANÉ

(9. 2. 2013)

V Zakopaném se v dalším závodě představil také 35. Filip SAKALA – do finálového kola se nedostal,
byť v tréninku se mu dařilo.Odchovanec klubu Jiří MAZOCH z Dukly Liberec byl 15. a bral body.
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ZAKOPANÉ

(10. 2. 2013)

45. Filip SAKALA – ani ve druhém závodě v Zakopaném se nepodařilo našemu zástupci přiblížit se bodovaným
příčkám a výkonu z tréninku se nevyrovnal. Odchovanec klubu Jiří MAZOCH z Dukly Liberec byl 38.

2012 – 2013

Kluboví zástupci a skokané dříve v klubu působící:
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EVROPSKÝ ZIMNÍ OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE

V rámci Evropského zimního olympijského festivalu mládeže reprezentovali Českou republiku take Filip SAKALA
a Michaela RAJNOCHOVÁ z našeho klubu.

RASNOV

(18. 2. 2013) – závod jednotlivců

Závod jednotlivců na jehož startu bylo 56 skokanů z českého pohledu nejlépe dopadl pro 11. Filipa SAKALU,
za skoky 89,5 + 90,5 m bodovým ziskem zaostal pouhý bod od nejlepší desítky v pořadí.

RASNOV

(19. 2. 2013) – individuální závod děvčat

Dobře si vedla Michaela RAJNOCHOVÁ (61,0 + 63,0 m), jenž ve druhém kole přidala metry a zajistila si tak
solidní devátou příčku.

RASNOV

(20. 2. 2013) – závod družstev chlapců

Tahounem českého družstva které se umístilo na osmé příčce byl Filip SAKALA (94,0 + 91,0 m).
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RASNOV

(21. 2. 2013) – soutěž družstev dívek

V soutěži družstev se české dívky mohly opřít opět o spolehlivé výkony Michaely RAJNOCHOVÉ (62,5 + 63,5
m). vyrovnanost a dobrý výkon všech členek družstva – to byl základní kámen celkového úspěchu.Po zásluze
tak české dívky v celkovém součtu porazily i tým Německa a odměnou je jím zlatý kov a celkové vítězství.

RASNOV

(22. 2. 2013) – závod smíšených družstev

Česká děvčata měla rozhodující podíl na tom, že smíšené družstvo společné s chlapci obsadilo v soutěži týmů
čtvrté místo. Velký díl na tomto umístění měla především Michaela RAJNOCHOVÁ (61,5 + 64,0 m), svým
výkonem přispěl do celkového součtu I Filip SAKALA (59,0 + 58,5 m)

57

Ohlédnutí
za evropským zimním olympijským festivalem mládeže

MICHAELA RAJNOCHOVÁ:
„Upřímně, ze svého výsledku v individuálním závodě nejsem šťastná ale ani zklamaná. Čekala jsem od
sebe víc. Od minulého roku jsem se hodně zlepšila, ale pořád mě čeká spousta práce. Je toho ještě
hodně, co musím vylepšit. Byl to jiný závod, než na který jsem zvyklá, a byla jsem více vystresovaná než
obvykle. Ale myslím si, že výsledek je dobrý. Závod týmu pro mě byl pocitově hodně odlišný, oproti
individuálnímu závodu. Tam se nespoléháte sama na sebe, jste v tom společně. S holkama jsme šly do
závodu s klidnou hlavou a povzbuzovaly jsme se. Neměly jsme co ztratit, mohly jsme jen překvapit.
Němky byly velký oříšek, věděly jsme, že porazit je, bude těžké. Pamatuju si, jak jsme se dozvěděly, že
jsme vyhrály. Šla jsem si odnést lyže a když jsem se vracela zpátky do buňky, vedle mě šel nějaký pán a
telefonoval. Když zavěsil, oznámil mi, že jsme vyhrály. Začala jsem křičet na holky a pak jsme společně
ječely radostí. Pak některé z nás i brečely. Byl to nepopsatelný pocit. Co se týče mix závodů, za sebe
můžu říct, že se mi ze 3 závodů, tenhle skákal nejlépe. Přišla jsem si dost uvolněná a s klukama to bylo
hodně zajímavé. Všichni jsme se snažili. Atmosféra byla hodně dobrá. Hlavně jsem nečekala takovou
návštěvnost. Na zahájení mi málem oči vypadly, když jsem viděla ten ohromný počet. Vypadalo to, jako
by se sjela polovina Rumunska. I na můstku mě počet diváku hodně překvapil. Myslím si, že nejvíc diváku
bylo na mix závodě. Skokanský areál je hezký, i můstky jsou dost dobré, i když neměla jsem možnost si
vyzkoušet ostatní."

FILIP SAKALA:
„Mé výkony byly překvapivé, rozhodně sem nečekal 11. místo. Do Rumunska jsem odcestoval s velkými
bolestmi zad a individuální závod jsem odskákal v křečích. Týmový závod už pro mě byl rozhodně
pohodovější, dělal jsem uvolněné skoky a celkově jsem si závod užíval. Atmosféra byla po všechny
závodní dny perfektní a bylo vidět, že se lidi u závodu bavili a Rumuny tlačili hodně vpřed. Zdejší střední
můstek se mi líbil. Myslím, že jsem se s takovým můstkem ještě nesetkal, ale skákalo se mi na něm dobře.
Menší můstek mi naopak vůbec neseděl. Hlavně je tady letní stopa a nájezd neměl žádný skluz, ale na
druhou stranu celkově je areál velice moderní. Podařilo se jim tady vybudovat perfektní zázemí pro skoky
na lyžích."

Filip SAKALA i Michaela RAJNOCHOVÁ předvedli na evropském zimním olympijském festivalu mládeže
dobré výkony
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MISTROVSTVÍ SVĚTA V KLASICKÉM LYŽOVÁNÍ 2013
Ve dnech 18. 2. – 2. 3. 2013 proběhlo ve Val di Fiemme mistrovství světa dospělých v klasických lyžařských
disciplínách.V programu nemohly chybět ani skoky na lyžích žen. Soutěže se konaly ve skokanském areálu
v Predazzu. ČR a náš oddíl zde reprezentovala Vladěna PUSTKOVÁ. Mezi muži jsme měli odchovance klubu
a nyní člena Dukly Liberec Jakuba JANDU.
Jaroslav ŠIMEK – trenér reprezentačního týmu žen ČR:
„Vladěna Pustková není sice v ideální formě, ale měla by uplatnit právě zkušenosti”

PREDAZZO – střední můstek, ženy

(22. 2. 2013)

39. Vladěna PUSTKOVÁ předvedla v Predazzu jeden ze svých lepších skoků (79,0 m) do finálového kola však
nepostoupila.

Vladěna PUSTKOVÁ:
„Skákalo se mi dobře. Mám radost, že jsem udělala jeden z lepších skoků tady. Jsem moc ráda, že jsem tu
mohla být. Do druhého kola tak daleko není. Musím zlepšit věci, které se zlepšit dají. Momentálně nemám
cit pro letovou fázi.”

59

Vladěna PUSTKOVÁ se se závodem na středním můstku rozloučila po prvním kole na 39. pozici

PREDAZZO – střední můstek, smíšená družstva

(24. 2. 2013)

Hlavním cílem českého týmu bylo při premiéře této soutěže v rámci MS pokusit se postoupit do druhého kola
mezi osmičku nejlepších.Vítězství a mistrovský titul si odváží smíšené družstvo Japonska. Vladěna PUSTKOVÁ
jako třetí členka družstva zaznamenala skok nepříliš povedený (77,5 m) a o postupových nadějích do finale bylo
rozhodnuto.Odchovanec našeho klubu a nyní člen Dukly Liberec Jakub JANDA doskočil na 94,5 m.

Jakub JANDA v závodě smíšených družstev

Vladěna PUSTKOVÁ - třetí člen týmu

Jakub JANDA:
„Dal jsem trošku „brzáka” a ztratil tím tři čtyři metry. Ale v téhle situaci to stejně nic neřešilo”
Vladěna PUSTKOVÁ:
„Urvala jsem to moc brzy, vyletěla do výšky a brzy spadla. Udělala jsem přesně to, co nesmím. Asi jsem
moc chtěla...”

60

Stupně vítězů premiéry smíšeného závodu družstev v rámci MS:
2. Rakousko – 1. Japonsko – 3. Německo
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PREDAZZO – střední můstek, muži

(23. 2. 2013)

Tím nejtěsnějším způsobem skončil před branami finále náš odchovanec a nyní člen Dukly Liberec 31. Jakub
JANDA (92,5 m). Mistrem světa na můstku HS 106 se stal zaslouženě Anders BARDAL z Norska.

Mistrovský titul získal A. BARDAL z Norska

PREDAZZO – velký můstek, muži

31. Jakubu JANDOVI třináctka radost nepřinesla

(28. 2. 2013)

Mistrovský titul si ze závodu na velkém můstku HS 134 odváží Kamil STOCH z Polska. Větrný poryv který donutil
46. Jakuba JANDU skok ukončit dříve se zapříčinil o to, že ani ve druhém individuálním závodě na šampionátu
se český reprezentant do druhého kola nepodíval.

Medailisté ze závodu na velkém můstku:
2. P. PREVC
1. K. STOCH
3. A. JACOBSEN
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46. Jakub JANDA sfouknutý větrem

PREDAZZO – závod družstev na velkém můstku

(2. 3. 2013)

V závěrečném závodě soutěži družstev na velkém můstku HS 134 získal mistrovský titul tým Rakouska také díky
ekvilibristickému kousku Manuela Fettnera ve druhém kole. Po doskoku se mu zasekla lyže, ztratil ji, ale po jedné
dojel v epesním telemarku až do "zóny povoleného pádu". Po změně a přepočítání výsledků mají stříbro Němci a
bronz Poláci. Zaplakali původně druzí Norové.
Český tým v sestavě i s Jakubem JANDOU, odchovancem klubu a členem Dukly Liberec s bodovým ziskem
1022,1 bodů obsadil ve finale konečné sedmé místo.
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Jakub JANDA v závodě družstev

Český tým - L. Hlava, J. Matura, R. Koudelka a J. Janda

Vítězný tým soutěže družstev na MS - Rakousko
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SZCZYRK

(28. 12. 2012)
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SZCZYRK

(28. 12. 2012)

Jakub JANDA s frenštátskými žáky Patrikem JULÍNKEM, Petrem VAVERKOU a Sabry JASIMEM
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SZCZYRK

(28. 12. 2012)

Vladěna PUSTKOVÁ (uprostřed) a Michaela RAJNOCHOVÁ (vpravo)
zažily v rámci LOTOS CUPu medailovou radost

WISLA - LABAJOW

(25. 1. 2013)
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WISLA - LABAJOW

(25. 1. 2013)
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WISLA - LABAJOW

(25. 1. 2013)

Benedikt HOLUB a Sebastian KELLERMANN
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Petr VAVERKA

WISLA - LABAJOW

(25. 1. 2013)

Vladěna PUSTKOVÁ si odváží dvojnásobné vítězství
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WISLA - LABAJOW

(25. 1. 2013)

Klára KUBEČKOVÁ obsadila první a třetí místo mezi žačkami

ZAKOPANÉ

(12. 2. 2013)
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O POHÁR WISLY
WISLA

(30. 12. 2012)

V kategorii Junioři B si pro vítězství doskočil zástupce oddílu TJ Frenštát p. R. Filip SAKALA.

SZCZYRK

(16. 3. 2013)

72

73

Úspěšná zimní sezóna 2012 - 2013

Radek SELCER

Klára KUBEČKOVÁ

mistr ČR

mistryně ČR

kategorie Žáci 11-12

Petr VAVERKA

kategorie Žačky 11-12
a družstev spolu s Eliškou ŘEZNÍČKOVOU

- mistr ČR v kategorii Žáci 9-10

Snažíme
Snažíme se navázat na tradici slavných odchovanců
skokanského sportu z Frenštátu p. R. podporou mladých nadějí
a neusínáme na vavřínech či sněhu :o)
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