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Konkurence 57 závodníků ze čtyř zemí se sešla v neděli v Lomnici nad Popelkou na startu
jubilejní 40. Velké ceny Lomnice nad Popelkou v hlavní kategorii Open. Tu ovládl český
reprezentant Martin Cikl. Soutěžilo i v kategoriích žen, dorostenců a žáků, kde se radovali
z výher Michaela Doleželová, David Zemek a Petr Šablatura.

Petr Šablatura vládl žákům, čtvrtá Štěpánka Ptáčková
Ve znamení úspěchu SKI KLUBU Harrachov se nesl závod žáků. Zvítězil Petr Šablatura (63
a 65,5 m) a na stupních vítězů ho doplnil kolega Radek Rydl (62,5 a 63 m). Tomu patřila
třetí příčka, když se mezi něho a vítězného Šablaturu dostal ještě domácí Matěj Čejchan
(61 a 65,5 m). Ten mohl litovat horšího prvního kola, jelikož v tom druhém zvítězil a
manko na vítěze stáhl na 7,4 bodu. Mezi chlapci se neztratila čtvrtá Štěpánka Ptáčková
(56,5 a 54 m) z Desné.

Mezi dorostenci exceloval David Zemek
Desná disponuje hlavně vyhlášenou základnou ženského skoku, ale David Zemek v
Lomnici prokázal, že má i výborného dorostence. Za dva kvalitní vyrovnané skoky 70 a
69,5 metru dlouhé triumfoval s náskokem 23,8 bodu na druhého Sebastiana Kellermanna
(62 a 68,5 m) z TJ Frenštát pod Radhoštěm. Třetí pozice putovala také pod Radhošť, ale
do sousedního Rožnova. Bylo to zásluha Lukáše Kuběny (64,5 a 64 m).

Roli favoritky potvrdila Michaela Doleželová
Už se stává pomalu pravidlem, že závody žen na českém území vyhrává Michaela
Doleželová. A ani v Lomnici tomu nebylo jinak, reprezentantka frenštátského oddílu si
výhru ohlídala díky pokusům na značky 70 a 71,5 metru. Zbytek stupňů vítězů obsadily
skokanky JKL Desná. Druhá pozice náležela Karolíně Indráčkové (66 a 70,5 m) a bronz si
na krk pověsila Barbora Blažková (65,5 a 69 m). Za zmínku stojí i start a čtvrté místo
dlouholeté české jedničky Vladěny Pustkové (64 a 61 m).

Martin Cikl vítězem kategorie Open, sdruženář Portyk druhý
Kategorii Open okořenil start ruské reprezentace, která však vyšla medailově naprázdno,
jelikož stupně vítězů byly kompletně české. Martinu Ciklovi z Dukly Liberec se ve druhém
kole podařilo úspěšně odrazit atak domácího sdruženáře Tomáše Portyka, který v
posledních týdnech pořádně prohání skokany specialisty. Oba dva předvedli kromě
vyrovnaného souboje také stylově hezké skoky, za které byli odměněni i známkou dvacet.
Cikl ji od Vladimíra Nesvadby viděl dokonce dvakrát.

Pořádně musel zabojovat o pódium další skokan Dukly Vojtěch Štursa (72,5 a 75 m).
Český junior však ustál útok čtvrtého Rusa Antona Kalinitchenka (70 a 76 m) a připsal si
tak cenný skalp skokana, jenž se objevuje i ve Světovém poháru. Rusové obsadili i další
dvě pozice, pátou zabral Roman Trofimov (72 a 72,5 m) a šestou Alexander Sardyko (72 a
71 m).
Elitní desítku už si dotvořili Češi. Rožnovský Jan Michálek (69 a 72,5 m) urval šestou
příčku před svým kolegou z juniorské reprezentace Filipem Sakalou (74,5 a 66,5 m).
Skokan z Frenštátu dokonce držel po prvním kole skvělé druhé místo. Devátý byl Vít
Háček (68 a 70 m) z Dukly Liberec a desátý Viktor Polášek (63 a 72,5 m) v dresu SK Nové
Město na Moravě.
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