Ve Frenštátu se o víkendu uskutečnil Memoriál Květoslava
Polívky
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Frenštát pod Radhoštěm o víkendu hostil žákovské soutěže ve skoku
na lyžích, které nesly jméno Květoslava Polívky. Soutěž byla
rozdělena do čtyř kategorií. Vedle českých juniorů se po dlouhé době
představily i slovenské naděje, které začaly na sněhu skákat povětšinou
teprve před týdnem. Ve snaze vrátit Slovensko mezi skokanské země
je to však velký krok vpřed.
V sobotu 7.2. se v šestnáctičlenné kategorii předžáků (ročník 2007 a
výš) nejlépe prezentoval Jiří Černý z klubu LK Osek (7,5 a 7m). Na
druhém místě za ním zaostal o 15 bodů Jakub Jalůvka ze Sokolu
Kozlovice (7 a 6,5m) a na třetím stupínku vítězů se umístil jeho
týmový parťák Lukáš Matušínský (2x 7m). Nejlepším Slovákem se stal
4. Hektor Kapustík (2x 6m) před pátou Emou Wittmanovou (2x 6m),
která předvedla metrově totožné skoky jako on a mezi holkami neměla
konkurenci.

Foto: Ema Wittmanová (zdroj: www.kpsl.sk)
Jiří Dohnal (2x 8m) zajistil Sokolu Kozlovice vítězství v soutěži
nejmladších žáků (2005-2006). Hlavně díky skvělému stylu porazil
Daniela Škarku z klubu TJ Rožnov pod Radhoštěm (8,5 a 8m) o 7,5

bodu. Třetí místo získal domácí Bořivoj Kašpar (2x 7,5m).
Nejúspěšnější žačkou se stala celkově 11. Šárka Slavíková ze ski klubu
Harrachov (6,5 a 7m).
Na můstku K21 se představili žáci narozeni v letech 2003-2004. V
konkurenci 37 mladých skokanů zvítězil frenštátský Petr Vaverka (19
a 19,5m), jehož na pódiu doplnili Jan Šimek (18,5 a 19,5m) a Radim
Sudek (19 a 18,5m) z Lomnice nad Popelkou. Pro tým JKL Desná
vybojovala v této kategorii dílčí výhru jinak 10. Veronika Jenčová (17
a 16,5m).
Nejstarších žáků (13-14 let) se postavilo na start 12. I v této kategorii
se radoval závodník z Frenštátu, přesněji Radek Selcer (43,5 a 42m). K
výhře měl přitom nejlépe našlápnuto Matěj Čejchan (44,5 a 43,5m).
Velké starosti na dopadu ze druhého kola ho však o výhru připravily. Z
bronzové medaile se raduje Petr Vaverka (2x 42m), který tak přidal ke
zlaté medaili i bronz mezi žáky staršími. Jedinou žačkou, která se
ukázala na startu, byla Slovenka Viktória Šídlová (2x 28m).

Foto: Společná fotka nejmladších startujících (autor: Rastislav
Leško)

Nedělní závodění přineslo velmi podobná osazenstva na stupních
vítězů
V nejmladší kategorii si závodníci na pódiu jenom přeházeli pořadí.
Zvítězil Lukáš Matušínský (7,5 a 7m), před Jakubem Jalůvkou (7 a
6,5m) a sobotním vítězem Jířím Černým (6,5 a 7m). Nejlepším
Slovákem byl znovu čtvrtý Hektor Kapustík (2x 6,5m) a nejlepší
přežačkou byla stejně jako v prvním závodě Ema Wittmanová.
U nejmladších žáků už na medailových umístěních přeci jen změna
byla. Zvítězil Daniel Škarka (7,5 a 8m), druhý skončil Jiří Dohnal (7 a
8m) a jedinou medaili pro klub SK Nové Město na Moravě vyskákal
třetí Jan Vambera (7 a 8,5m). Nejlepší žačkou se znovu stala Šárka
Slavíková (2x 6,5m).
4 medaile museli rozdat organizátoři v soutěži středně starých žáků.
Výhru obhájil Petr Vaverka (20 a 19,5m) před Janem Šimkem, který
předvedl stejně dlouhé skoky v obou kolech. Shodně třetí skončili

Radim Sudek (19,5 a 19m) a harrachovský závodník Jiří Konvalinka
(19 a 19,5m). Výhru z neděle obhájila mezi žačkami Veronika Jenčová
(2x 17m).
Pouze jednokolový závod se podařilo uskutečnit žákům nejstarším. Z
výhry se radoval Matěj Čejchan (43,5m), kterého na stupních vítězů
doplnil 2. Petr Vaverka (42m) a třetí František Lejsek (40m), který tak
získal pro Harrachov celkově třetí medaili. Petr Vaverka se tak stal
nejúspěšnějším závodníkem, protože si odvezl 4 medaile ze dvou
kategorií! Stejně jako v sobotu byla jedinou dívkou na startu Viktória
Šídlová (2x 28m).
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