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MEMORIÁL

Èeský pohár V Bratislavì – Èuòovo
Poslední dubnový víkend jsme jeli zahájit závodní sezónu na slalomový kanál do Bratislavy.
Velice pìkný kanál a perfektnì pøipravený závod nám vynesli i dobrá umístìní.
V kategorii kanoe dvojic nás reprezentovala juniorská posádka Jakub Hojda a Tomáš Macášek, za
dospìlé znovu se navracející posádka Robin Kaòjak a Zdenìk Pivoòka. Jakub s Tomášem se
nenechali zaskoèit a ukázali , že patøí u nás do juniorské špièky. Po oba dva dny v juniorech jasnì
zvítìzili a pøipsali si cenné body.Mezi dospìlýma to bylo v sobotu 12.místo a v nedìli dokonce
místo 10 a finálová desítka nejlepších. Pivoòkovi s Kaòjakem se podaøilo v celorepublikové špièce
obsadit v sobotu 11.místo a v nedìli 13.místo. Jakub nás též reprezentuje na singlkanoi. V této silnì
obsazené kategorii dojel v sobotu 19 celkovì, junior byl 3. Nedìlní závod už mu tolik nevyšel, ale
22.místo celkovì nebylo také k zahození, junior skonèil jako 4.
Další víkend nás èeká Èeský pohár na Trnávce v Želivi. Tady se dojíždí nominace do seniorského
reprezentaèního družstva a zaèíná se rozjíždìt nominace juniorù na Mistrovství svìta a Evropy.

Èeský pohár a Národní kvalifikaèní závod v Praze Tróji
Juniorská nominace na MS a ME

ROZPIS ZÁVODU
ÈINOVNÍCI
øeditel závodu: Ladislav Hojda
STARTOVNÉ

Druhý kvìtnový víkend nás èekaly nominaèní boje na slalomovém kanále v Praze Tróji. Junioøi
bojovali o cenné body , které jim umožní úèast na Mistrovství svìta a Evropy. Ostatní se snažili
prosadit mezi nejlepší republikovou elitu.
Mezi juniory jeli potvrdit svojí dobrou formu Jakub Hojda+Tomáš Macášek na kanoi dvojic. V sobotu
tøetím a v nedìli 2. Místem v žebøíèku juniorù si øekli o reprezentaèní trièko a ukázali ,že se s nimi
musí poèítat i mezi dospìlýma. Tady se probojovali mezi elitní desítku a nasbírali body pro zisk
1. výkonnostní tøídy. Jakub ještì bojoval v juniorech na kanoi jednotlivcù, tady drží ètvrtou pøíèku.
Své dovednosti si jela vyzkoušet také mladièká Jana Matulková. Na svém prvním závodì na tìžké
vodì se neztratila, povedlo se jí dvakrát zabodovat a tím získat 2. výkonnostní tøídu. V kanoi dvojic
startovala ještì posádka Pivoòka+Kaòjak, které se daøilo prosadit se po oba dva dny do elitní
patnáctky. Kajakáøka Michala Osochovská si pøipsala body do žebøíèku NKZ ze kterého se vyjíždí
úèast v Èeském poháru pro pøíští rok.
První víkend v èervnu nás èeká poslední nominaèní závod juniorù v Èeském Vrbném, držte nám
palce.

Mezinárodní závod ve Slovinském Solkanu
Závody svìtové série

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. èervna 2010 – sobota
od 9.00 - prezentace, výdej startovních èísel,
výklad trati
9.30 -12.30 - závod pevných lodí (C1, C2, K1)

Juniorská reprezentace vyjela zaèátkem dubna na soustøedìní do Slovinského Solkanu i s naším
zastoupením. Na kanoi dvojic nás reprezentovala posádka Jakub Hojda s Tomášem Macáškem.
Celé soustøedìní bylo zakonèeno slalomem poèítaného do svìtové série. Pøes celý víkend se
závodilo na tìžké pøírodní vodì a postupnì se postupovalo z kvalifikace až mezi pár vyvolených do
nedìlního finále. Tady Jakub s Tomášem pøedvedli excelentí jízdu a obsadili v celkovém poøadí
nádherné 4.místo, když jim tøetí pøíèka utekla o pouhé dvì sekundy. V juniorech to pak bylo první
místo
Slalomy v Táboøe 8. – 9.5. 2010
Starší a zkušenìjší èást závodníkù závodila v Praze Troji na Národních kontrolních závodech,
mladší závodníci jeli vyzkoušet svojí první letošní vodu na Lužnici do Tábora.
k závodu:voda pro nás beztøídní nadmíru kvalitní(témìø dvojnásobná proti normálu).Pro naše dva
klouèky kajakáøe Ondru Halíka a Vojtu Horala ta správná tra• která budí respekt ale zároveò láká
svou pøimìøenou obtížností k závodìní. Samozøejmì pro zkušenìjšího jedenáctiletého Ondru na
prvních závodech zjistit "jak na tom letos jsem".V silné konkurenci žákù mladších se umístil v obou
závodech ve støedu pole závodníkù.První den Ondra na neznámé trati v tìžkých protivodných
brankách vybojoval 11. místo a v nedìli když mìl vodu"omáknutou"dokonce šesté. Sedmiletý Vojta
na svých prvních závodech bojoval pøedevším sám se sebou.Snažil se závodit a bojovat
a pøesto,že skonèil hluboko v poli poražený cítil se jako vítìz. A teï od perspektivních k tìm kteøí
mají svùj sportovní zenit dávno za sebou. Staronová dvojice František Slavík-Martin Horal
vybojovala v závodech "O štít mìsta Tábor"v kanoích dvojic dvì druhá místa. Malá tragikomedie
na závìr,v nedìli pøi druhé a tedy poslední jízdì byla tato dvojice pøi startu tak mohutnì
povzbuzována, že zadák pøestal chvíli pádlovat v domnìní nepovedeného startu a to je nakonec
stálo vítìství.Mezi vítìzi a lodí na druhém místì byl rozdíl 0.74 sekundy.

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.
! ! ! V š i c h n i js t e s r d e è n ì z v á n i ! ! !

Ladislav Hojda vedoucí oddílu

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Tak Ahoj Vodáci
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