Vaverka desátý na neoficiálním MS žáků!

Německo a Česká republika. Pouze tyto dvě země se o víkendu v německém
Ruhpoldingu na neoficiálním Mistrovství světa žáků radovaly ze zisku zlatých
medailí. Naši sousedé získali celkem pět nejcennějších kovů, česká reprezentace
jeden zásluhou Štěpánky Ptáčkové!
Ptáčková deklasovala soupeřky, neztratila se ani Koldovská
Děvčata i chlapci soutěžili na můstku HS 40 v kategoriích mladších a starších žáků.
Skokanka klubu JKL Desná Štěpánka Ptáčková (39 a 39,5 m) jasně s náskokem
10,7 bodu ovládla závod starších žákyň a v konkurenci osmi závodnic se tak mohla
radovat z nejcennějšího titulu na poli žákovských kategoríí.
Mezi sedmi mladšími žákyněmi se objevila oddílová kolegyně Štěpánky Ptáčkové
Tereza Koldovská (31,5 a 28 m). Jako nejmladší skokanka v této kategorii se
nenechala zahambit a brala pátou příčku. Vyhrála Němka Emilia Görlich (36 a 39,5
m).
Z chlapců se nejvíce dařilo desátému Petru Vaverkovi
V kategoriích chlapců měla Česká republika hned čtyřnásobné zastoupení. Tři Češi
startovali v kategorii mladších žáků, kde se nejlépe prezentoval z 25 skokanů
desátý Petr Vaverka (37 a 37,5 m) z TJ Frenštát pod Radhoštěm. Doplňovali ho
borci z Lomnice nad Popelkou, 18. Radim Sudek (35,5 a 37,5 m) a 19. František
Janata (35 a 35,5 m). zvítězil domácí Emanuel Schmid (40 a 41,5 m).
Starších žáků se sešlo na startu 24. Nás zastupoval další skokan z frenštátského
oddílu Josef Brodský (2x 34 m), jenž se umístil na 18. pozici. Další domácí výhru
jistil Frederik Jäger (40 a 42 m).
Ptáčková s Brodským čtvrtí v týmech
Neděle nabídla dva týmové závody. Družstva se vždy skládala z jedné dívky a tří
chlapců, přičemž startovaly i národnostní mixy. V kategorii mladších žáků se ze
suverénní výhry radovala Německo. Český tým ve složení Tereza Koldovská (27 a
24,5 m), Radim Sudek (37 a 35,5 m), Petr Vaverka (38,5 a 38 m) a František
Janota (36,5 a 35 m) vybojoval šestou pozici, když za sebou nechal další dva
týmy. Druhý skok Koldovské skončil bohužel pádem.
V závodě družstev poskládaných ze starších žáků měla Česká republika zastoupení
jen ve smíšeném družstvě, které však bralo mezi osmičkou týmů solidní čtvrté
místo. Štěpánku Ptáčkovou (40,5 a 38,5 m) s Josefem Brodským (34 a 34,5 m)
doplňovali Němec Maximilian Jäger a Ukrajinec Valentyn Pasichnyk. I ze
závěrečného závodu si odneslo zlato Německo.
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