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Mistrovství
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v
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JAKUB Hojda Mistr republiky,
JANA Matulková støíbrná
medaile
První jarní den patøil v Brnì vodákùm. Pod
hlavièkou ÈSK poøádala Akademie VODÁK
sport v bazénu na Lesné historicky první
Mistrovství Èeské republiky v eskymování.
Závodníci soutìžili v pìti vìkových kategoriích
od nejmladších žákù až po zkušené veterány.
V nejlepším svìtle se publiku pøedstavily
výbìry Plzeòského kraje, které si rozdìlily ètyøi
z pìti udìlovaných zlatých medailí.
Po dlouhé a chladné zimì se s pøíchodem
kalendáøního jara koneènì umoudøilo i poèasí
a o víkendu panovalo v Brnì skuteènì jarní
prostøedí. Na bazénu TJ Tesla to ale vypadalo
jako uprostøed parného léta. Bøehy okolo vody
zaplnili lidé všech vìkových skupin a na vodì
i mimo ní bylo k vidìní nepøeberné množství
pestrobarevných lodí. Vodáci se na jih Moravy
sjeli s cílem bojovat o historicky první medaile
na Mistrovství ÈR v eskymování. Do
republikového finále postoupily z krajských kol
nejlepší trojice v každé vìkové kategorii
a vítìzové vybojovali kromì postupu také titul
pøeborník kraje v eskymování pro rok 2010
(krajská kola probìhla v osmi krajích ÈR
v prùbìhu února a bøezna). Náš oddíl mìl velmi
silné zastoupení, Z Krajského kola postupovali
jako pøeborník Zdenìk Pivoòka,za ním Miloslav
Wendl a za žákynì Jana Matulková. Jakub
Hojda mìl povolen start na divokou kartu,
protože v dobì krajského kola se zúèastnil
zahranièního soustøedìní. V Brnì se
nominovaní utkali ve dvou individuálních
disciplínách, jejichž výsledky se kombinovaly
a daly koneèné poøadí. V první disciplínì –
eskymování na èas - museli závodníci projet
danou tra• (bazén na šíø) v obou smìrech
a pokaždé provést tøi eskymácké obraty.
V druhé disciplínì – eskymování na poèet - mìli
soutìžící udìlat co nejvíce „eskymákù“ bìhem
tøiceti vteøin. Kombinací výsledkù obou disciplín
vznikl žebøíèek, který urèil celkové poøadí
v kategoriích veteránù, žákù a také mužù a žen
od pátého místa dále. Nejlepší ètyøi muži a ženy
postoupili do vyøazovacích bojù
o medaile.Z našeho oddílu postupovali hned tøi
zástupci, J.Hojda, Z.Pivoòka, M.Wendl
V závìreèných soubojích „tìlo na tìlo“ se
nejlepší kvarteta mužù a žen utkala na trati 50
metrù (bazén na dél tam a zpìt) se tøemi
„eskymáky“ v každém smìru. Diváci na konec
celého soutìžního odpoledne shlédli to
nejzajímavìjší a hala bouøila. V kategorii
žen-kajakáøek jasnì potvrdila svou suverenitu
vítìzka kvalifikace Hana Polívková, která bez
problémù zvládla i své závìreèné jízdy
a získala mistrovský titul.
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Mezi muži se do finále probojovali Jakuba
Hojda a Ondøej Pavelka a šlo o mimoøádnì
zajímavou podívanou. Stáli totiž proti sobì
nejenom dva velmi vyrovnaní borci, ale také
dva zástupci rozlièných lodních kategorií
(Pavelka – kajak, Hojda – singlkánoe).
Atmosféra byla bouølivá také díky tomu, že
Pavelka reprezentoval domácí oddíl a domácí
diváci ho ze všech sil povzbuzovali. Mužské
finále mìlo strhující prùbìh a rozhodovalo se
až v závìreèném dohmatu, kdy domácí kajakáø
dokázal smazat velkou ztrátu, ale Hojda si
už vítìzství nenechal vzít.

Ahoj Vodáci

16. roèník
vodáckých závodù
mládeže i veteránù
MEMORIÁL
HONZY PANUŠKY
v
Horšovském
Týnì

poøádá
12.
èervna
Vo dác ký od díl

dne
2010

"SEDMIÈKA “

ROZPIS ZÁVODU
DATUM KONÁNÍ 12. èervna 2010
ÈINOVNÍCI: øeditel závodu :Ladislav Hojda
STARTOVNÉ:
pevné lodì: dospìlí 20,- mládež 10,BEZPEÈNOSTNÍ USTANOVENÍ
žactvo – vesty povinné
ostatní - vesty (pøíp. pøilby) dle vlastního uvážení,
kondice a momentálního stavu
ÚÈAST NA ZÁVODÌ:každý, kdo udrží v ruce pádlo
KATEGORIE
žactvo do 14 let
dorost 15 – 18 let
dospìlí 19 – 110 let ( registrovaní )
veteráni 19 – 110 let( neregistrovaní )
(kategorie mohou být slouèeny èi upraveny podle poètu závodníkù v jednotlivé
kategorii)
ÈASOVÝ PLÁN
12. záøí 2010 – sobota od 9, 00 - prezentace, výdej startovních èísel, výklad trati
9, 30 - 12, 30
- závod pevných lodí (C1, C2, K1)
13, 00
15, 00
- závod raftù
cca 17 hod
- vyhlášení výsledkù
** placení veškerého startovného a pøihlášky v klubovnì oddílu **
==> TRA• ZÁVODU BUDE ZKRÁCENA NA cca 600m <==
Závodí se dle starých pravidel kanoistiky na divoké vodì ( platná do r. 1996). Malé místní úpravy
budou na místì vysvìtleny.
!!! Všichni jste srdeènì zváni !!!

POZVÁNKA NA VÝLET
Dne 6. 6. 2010 poøádá odbor ÈSRS TJ Dynamo H. Týn
výlet na hrad Velhartice vèetnì procházky kolem øeky k chatì J. Wericha.
Èlenové odboru mají výlet zdrarma, ostatní 50,-Kè/ autobus + vstupenku.
Odjezd autobusem: od stadionu ve 12:00 hod., od nábytku Paula ve 12:05 hod.
Srdeènì

***

zveme

KVÌTEN 2010

na

náš

***

další

výlet.
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