Skokanské závody o Pohár Gilowic
V pátek 5. července 2014 se v areálu můstků s umělou hmotou v polských Gilowicích
uskutečnily tradiční mezinárodní závody nejmladších skokanů na lyžích z Polska a
České republiky v rámci akce „Nadzieje Beskidzkie”, které byly součástí oslav „Dní
Gilowic“ (5. a 6. července).

Skokanské závody se uskutečnily na dvou můstcích velikosti HS-19 a HS-24 v devíti
kategoriích pro chlapce a děvčata. Při pěkném slunečném počasí probíhaly závody rychle
bez problémů. Nikdo ze závodníků neopustil Gilowice s prázdnýma rukama, protože všichni
byli odměněni cenami – poháry, medailemi, diplomy nebo věcnými cenami.

Vítězství pro Anežku Šmahlíkovou a
Petra Vaverku v Poháru Gilowic 2014

V závěrečném ceremoniálu vyhlášení vítězů se vedle představitelů města a kraje
prezentoval reprezentant polského A-týmu skokanů Piotr ŻYŁA, jehož syn Jakub obsadil
v Poháru Gilowic v kategorii ročníku 2007 a ml. 4. místo.
Vítězství v nejmladší kategorii děvčat (*2003 až 2006) vybojovala mezi šesti
soupeřkami vítězství na menším můstku HS-19 Češka Anežka ŠMAHLÍKOVÁ z TJ Frenštát
p.R. ziskem 189,1 bodů za nejdelší skoky v obou soutěžních kolech 12 a 13 metrů s téměř
třicetibodovým náskokem před svou oddílovou kolegyní 2. Klárou KLÍMOVOU (159,5 b.,
10+10,5 m) a 3. Terezou KANTOROVOU z TJ TŽ Třinec (157,2 b., 9,5+10 m) a třemi
polskými žákyněmi.

V nejmladší kategorii závodníků - předžáků narozených v roce 2007 a mladších zvítězil
šestiletý Tymoteusz CIENCIAŁA z KS Wisła w Wiśle ziskem 190,6 bodů za skoky dlouhé 13
a 12 metrů s 10,7 bodovým náskokem před 2. Łukaszem ŁUKASZCZYKEM z TS Wisła
Zakopane (179,9 b., 11+12,5 m) a po pádu ve 2. kole 3. Kacperem TOMASIAKEM z LKS
Klimczok Bystra a 4. Jakub ŻYŁA z KS Wisła w Wiśle (149,5 b., 10,5+10 m) . V konkurenci
devíti startujících obsadil 7. místo Pavel KŘENEK z TJ Frenštát p.R. (91,0 b., 8p+7,5p m).

V kategorii ročníku 2005 až 2006 triumfoval Bartłomiej ZYGMUNTOWICZ z KS
Chochołów ziskem 198,8 bodů skoky dlouhými 13 a 13,5 metrů těsně před svými krajany 2.
Antoni ORAWSKIM z LKS Olimpia Goleszów (196,9 b., 13+13 m) a pádem postiženým 3.
Wiktorem SZOZDOU z KS Wisła ve Wiśle (190,9 b., 14,5+14p m). V konkurenci 11
startujících obsadil 9. místo Daniel SVOBODA z TJ Frenštát p.R. ( 149,2 b., 11,5+10,5p m).
Organizátoři připravili i speciální kategorii pro Začátečníky ze starších ročníků (*1998
až 2001) kde se prezentovalo 5 domácích závodníků z pořádajícího klubu PKS Olimpijczyk
Gilowice 1. Adam PIETRASZKO (163,0 b., 9,5+11 m), 2. Zuzanna PIETRASZKO (158,9 b.,
10,5+10,5 m), 3. Mateusza GABRYEL (151,8 b., 7,5+11,5 m) a 4. Natalię GABRYEL (139,3
b., 7,5+9 m).

V kategorii pěti starších děvčat (*2001 a 2002) zvítězila Paulina CIEŚLAR 215,7 b.,
19,5+19,5 m) před 2. Dominiką ZAWADA (193,1 b., 20p+19,5 m) obě z KS Wisła ve Wiśle a
3. Katarzyną HARSCHE ze ZKN Sokół Zagórz (191,9 b., 18+17,5 m).

Nejlepším v kategorii chlapců narozených v roce 2004 byl na můstku HS 24 vítězný Polák
Jan RZADKOSZ z TS Wisła Zakopane s 223,7 body za nejdelší skoky v obou soutěžních
kolech 20,5 a 21 metrů, kterého na stupně vítězů doprovodili 2. Mateusz CHRAŚCINA z LKS
Olimpia Goleszów (203,0 b., 19+18,5 m) a jeho oddílový kolega Szymon NIEMCZYK (195,8
b., 17,5+18,5 m. Mezi 8 startujícími obsadil 7. místo Rostislav TYRLIK z TJ Frenštát p.R.
(150,6 b., 15+14,5 m).

Mezi 8 startujícími závodníky ročníku 2003 zvítězil na stejném můstku HS 24 český skokan
Petr VAVERKA z TJ Frenštát p.R. ziskem 229,3 bodů za dva shodné stylovější skoky dlouhé
20,5 metrů s dvoubodovým náskokem před 2. Robertem RYŚEM z LKS Olimpia Goleszów
(227,3 b., 20,5+20,5 m) a 3. Mateuszem PODGÓRSKIM z KS Wisła ve Wiśle. Na 8. místě
Michal MACHAČ z TJ Frenštát p.R. (22,7 b., 9+0m) uzavíral po pádu výsledkovou listinu.
Pouze mezi 4 startujícími závodníky ročníku 2002 zvítězil na stejném můstku HS 24
Marcin MAŁYJUREK ziskem 231,0 bodů za skoky dlouhé 21 a 21,5 metrů s 5,7 bodovým
náskokem před domácím závodníkem Bartłomiejem KLIMOWSKIM z PKS Olimpijczyk
Gilowice (225,3 b., 20,5+20,5 m) a 3. Antoni NIŻNIKEM z TS Wisła Zakopane (208,8 b.,
18,5+20 m).
Pro starší závodníky amatéry byla na můstku HS 24 tradičně vypsána Kategorie
OPEN. V té zvítězil Pawel STWORA z LKS Klimczok Bystra ziskem 229,5 bodů za skoky
dlouhé 20,5 a 22 metrů se 7,7 bodovým náskokem před domácím skokanem 2. Łukaszem
DYRCEM z PKS Olimpijczyk Gilowice (221,8 b., 20,5+20,5 m) a 3. Adrianem JANIKEM z
ZKN Sokół Zagórz (217,0 b., 20+20 m). V konkurenci 10 startujících uzavíral výsledkovou
listinu nejmladší v kategorii Vojtěch MACHAČ z TJ Frenštát p.R. (91,4 b., 11,5+11,5p m).
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