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Klub TJ Rožnov hostil minulý víkend Republikové klasifikační 
závody mládeže ve skocích na lyžích a severské kombinaci. Jak v 
sobotu, tak v neděli se v pěti kategoriích a na čtyřech můstcích 
utkalo mezi sebou více jak padesát dětí a dorostenců.  
 
 
Sobota 10.5.  
Kategorie předžáci se odskákala na můstku K9. Jelikož je to 
můstek velmi malý, bodové ohodnocení vzniklo pouze přepočtem 
metrů, styl se nehodnotil. Díky tomuto systému vznikla paradoxní 
situace, kdy na prvním místě stanuli za 96 bodů tři skokané: Jiří 
Černý za 7 a 8 metrů, Lukáš Matušínský za 8,5 a 6,5m a polský 
skokan Timoteusz Cienciala (8 a 7 metrů). Devíti a desetiletí žáci 
skákali na můstku s konstrukčním bodem patnáct a již se stylovým 
hodnocením. První a druhé místo vybojovali domácí – vítězem se 
stal Daniel Škarka za 13 a 13,5m, druhý skončil Filip Křenek za 
13,5 a 13 metrů, bronzová pozice patří kozlovskému Jiřímu 
Dohnalovi za 13 a 12,5 metru. 
 
Pouze pět skokanů a tři skokanky se účastnilo závodu na můstku 
K35 v kategorii žáci 11 a 12. První pozici s přehledem opanoval 
Petr Vaverka za 36 a 34,5 metru. Druhé místo patří 
harrachovskému Jiřímu Konvalinkovi za 33 a 32,5m, třetí skončil 
liberecký Matěj Drbohlav (26 a 25m). Na tom samém můstku se 
skákala i poslední žákovská kategorie 13 a 14. Zde diváci viděli 
ještě delší skoky – na prvním místě skončil Petr Šablatura za skoky 
dlouhé 40 a 41 metrů. Sedm bodů za ním skončil domácí Radek 
Selcer, který předvedl nejen skoky dlouhé 39 a 38,5 metru, ale 
také velmi slušný styl. Na třetí pozici najdeme Radka Rydla (39,5 a 
38,5m). 
 
Dorostenecká startovní listina čítala deset jmen. Skákalo se na 
největším z můstků „Na Bučiskách“ s konstrukčním bodem 70. 
Vítězem se stal třinecký Robert Szymeczek za skoky dlouhé 69 a 
71 metrů, druhé místo obsadil domácí Marcel Vyvial za 68 a 73 
metrů (nejdelší skok dne). Pro třetí pozici si došel vítěz minulé 
kategorie Petr Šablatura za 70 a 62 metrů dlouhé skoky. 
 
 



Neděle 11.5.  
Dva skoky na konstrukční bod můstku (devět metrů) předvedl v 
kategorii předžáci Lukáš Matušínský, jenž tak oslavil samostatné 
vítězství. Druhé místo se opět dělilo mezi Jiřího Černého (7,5 a 
8,5m) a Tymoteusze Cienczalu (dvakrát 8 metrů). V další kategorii 
žáci 9-10 na můstku K15 zvítězil novoměstský skokan Jan 
Vambera za čtrnáct a třináct a půl metru, druhé místo obsadil 
sobotní vítěz Daniel Škarka (13,5 a 13m). Na třetí pozici skončil Jiří 
Dohnal za dvakrát 13,5 metru. 
 
Oproti sobotnímu klání měla v neděli kategorie žáci 11-12 na 
můstku K35 více účastníků, výsledky na nejvyšších příčkách se 
ovšem téměř neměnily. Závod opět vyhrál bezkonkurenční Petr 
Vaverka za skoky dlouhé 38 a 38,5 metru, za ním následoval Jiří 
Konvalinka za 33,5 a 34 metrů. Změna nastala pouze na třetí 
pozici, kterou obsadil polský skokan Robert Ryš za 32,5 a 33 
metrů. Daleký skok, pět metrů za „káčko“, vystřihl v následující 
kategorii žáci 13-14 vítěz Petr Šablatura (v druhém kole skočil o 
půl metru méně). Druhou pozici obhájil Radek Salcer za 37,5 a 
38,5 metru, třetí místo opět patřilo Radku Rydlovi, tentokrát za 38 
a 37,5 metru. 
 
V kategorii dorost předváděl nejdelší skoky šampion předešlého 
dne Robert Szymeczek – nedělní závod vyhrál za skoky dlouhé 
74,5 a 75 metrů. Druhé místo obsadil skokan polské národnosti 
Piotr Kudzia za 66 a 72 metrů, na záda mu však dýchal opět Petr 
Šablatura, jenž si nyní vylepšil svůj výkon na 71,5 a 68,5 metru. 
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