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TRENÉRSKÁ PRÁCE JE
PŘEDEVŠÍM O ZKUŠENOSTECH
Ty sám jsi také profesionálně běhal?
Kdysi ano, postupové soutěže jsem
běhal za HZS Moravskoslezského
kraje, územní odbor Ostrava. Běhal
jsem od roku 2006 do roku 2017.
Za dobrovolné hasiče jsem byl na
třech mistrovstvích, ale pokaždé za
jiné družstvo.

Předposlední únorový víkend
patřil akreditovanému kurzu trenérů požárního sportu III. třídy.
Při té příležitosti jsme si o této
práci povídali s jedním z trenérů
reprezentačního týmu žen. Libor
Mrozowski pracuje u HZS Moravskoslezského kraje a jako trenér
reprezentačního týmu žen pracuje od roku 2016. Ptala se Irena
Špačková.

ROZHOVOR
Jak ses dostal na místo trenéra
reprezentačního týmu žen?
Zajímal jsem se o to, jak to funguje.
Z mého pohledu to nefungovalo,
tak jak by mělo. Snažil jsem se proto dát najevo, že mám o tuto pozici
zájem.

Jako trenér určitě zkušenosti ze
závodů využiješ…
Je to velká zkušenost, když si člověk
projde jednotlivými disciplínami,
má nějaké základy i z tréninků a přípravy. Ale ne každý závodník umí
danou disciplínu vysvětlit a pomoct
někomu jinému, svému svěřenci,
kterému to nejde. Umět předat znalosti, to je někdy hodně těžké. Netvrdím, že já to umím. Mohu si věřit na
těch disciplínách a na těch úsecích,
které jsem konkrétně dělal a mám
své zkušenosti. Radit někomu, pokud člověk sám nikdy neběhal a byl
jenom součástí týmu, je úplně něco
odlišného. Já sám jsem běhal například ve štafetě první úsek - domeček, takže tyto zkušenosti můžu
předávat dál. Samozřejmě přijde
někdo jiný, řekne jiný názor, jinou
myšlenku, tak se to skloubí. Ta práce je i o naslouchání, povídání si, co
je lepší, co není lepší a z toho je pak
potřeba udělat nějaký závěr. Všechno je to o zkušenostech, co si člověk
zažije a jak to vnímá.

nér? Jaká je ta „přidaná hodnota“, která dělá dobrého trenéra?
Jednak jsou to ty zkušenosti, ale
jednak člověk musí umět i pracovat s lidmi. V ženské kategorii je
důležité se snažit závodnici poznat, protože ve chvíli, kdy ji člověk nezná, tak neví, jak s ní má
pracovat a jak ji nachystat na daný
pokus. U mužů je to z mého pohledu jednodušší než u holek. Je
to otázka zkušeností, jak dlouho
se tomu člověk věnuje. Můj kolega Karel Nolč pracuje se závodnicemi už mnoho let, zkušeností má
mnoho. Vidím, jakým způsobem
se je snaží pochopit a jak s nimi
pracovat.
Jaká je tvoje spolupráce s hlavním trenérem Karlem Nolčem?

Ze začátku jsem z toho měl strach,
protože věkový rozdíl mezi námi
je velký, ale nakonec mohu říct, že
jsme si opravdu porozuměli a veškerá rozhodnutí, která nás napadla, aniž jsme se o nich bavili, byla
úplně stejná. Ve finále, když jsme
si sedli, tak jsme se lišili maximálně v jednom jménu v sestavě. Za
dobu čtyř let už děláme rozhodnutí úplně stejná. Nemáme potřebu
se hádat a jít proti sobě.
Kde hledáš možnosti se s někým
poradit, pokud potřebuješ?
Máme trenérskou licenci na požární sport, je to třída B, ale bylo to
teoretické školení. Praxe je o zkušenostech, to vás nikdo nenaučí.
Člověk se musí bavit s lidmi, naslouchat jim. Je potřeba sledovat

závodnice na závodech, vědět jaké
běhají časy a podle toho vyhodnotit, jestli mají na to posouvat se dál.
Pravidelně oslovujeme dívky, které
končí v dorostenecké reprezentaci,
dáváme jim automaticky šanci jít
k nám. Během roku vidíme, jestli
u nich je posun, nebo není a jestli
budou pro tým přínosem. Příkladem je v letošním roce Klára Hulínská. Může to být také talent, který
se objeví na závodech Českého poháru, který přizveme a snažíme se
s ním pracovat, tady je příkladem
Marcela Vrtalová.
Jaký věk je u závodnic nejkritičtější?
První přechod je dán tím, když
holky maturují a dělají přijímačky
na vysokou školu a potom když
vysokoškolské vzdělání ukončují.
Po dobu studia nastávají výkyvy,
když mají zkouškové období. Další
mezník nastává po ukončení školy,
kdy začínají pracovat a chtějí se
posunout v soukromém životě. To
buď závodnice úplně skončí, nebo
se vrátí, protože tu výkonnost pořád má.
Máš pořád dost energie tuto práci vykonávat?
S aktivním běháním jsem v loňském roce skončil. Běhal jsem jenom asi pět nebo šest závodů (požární útok na 2B). Už jsem ale cítil,
že mi to bere čas, a reprezentaci
si chci pořád udržet. Pokud samozřejmě o mně bude zájem.

Stále platí pravidlo, že ne každý
závodník může být i dobrý tre-

NOVINKY
PŘ ÍPR AVNÝ
KUR Z

Ústřední odborná rada mládeže
SH ČMS i pro nadcházející sportovní
sezónu zorganizovala veřejné kurzy
sportovní přípravy dorostu v požárním sportu. Ty se uskutečnily 14. prosince 2019, 18. ledna a 15. února. 2020.
Přihlásit se mohli dorostenci a dorostenky, pokud splňovali stanovené výkonnostní limity v disciplínách běh na
100 metrů s překážkami a výstup na
cvičnou věž. Novinkou bylo rozdělení
programu, resp. časového harmonogramu podle věkových kategorií.

SETK ÁNÍ
S MINISTR EM
V pátek 17. ledna proběhlo setkání
zástupců SH ČMS a HZS ČR s ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Z řad
dobrovolných hasičů se setkání
účastnili starosta sdružení Jan Slámečka a 1. náměstek Lubomír Jane-
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SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH
SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIK Y
MÁ NOVÉHO ČLENA

ba, za Hasičský záchranný sbor ČR
byl přítomen generální ředitel genpor. Drahoslav Ryba. Zástupci z řad
SH ČMS poděkovali ministrovi za
spolupráci v předchozím roce, především za zajištění dopravy všech
reprezentačních týmů na mistrovství
světa do ruského Saratova. Dále byly
na pořadu jednání informace o dotacích pro dobrovolné hasiče na rok
2020 i roky následující.

Sdružení sportovních svazů České
republiky, druhá největší střešní
sportovní organizace v zemi, jejímž
členem je i SH ČMS, se v roce 2019
rozrostlo o jeden členský svaz. Šestnáctým členským svazem Sdružení
se stal sportovní svaz OCRA CZ, který
se ve své sportovní činnosti zaměřuje mimo jiné na extrémní překážkové běhy, které se nejen u dospělých
sportovců, ale také u dětí a mládeže
těší v posledních letech velké oblibě.
Mimo sportovních soutěží organizuje
OCRA CZ sportovní tábory pro všechny věkové kategorie, zážitkové akce
pro děti, mládež i dospělé, propaguje a popularizuje projekt „Sportem
proti digitální demenci“, či se podílí na
výchově dětí, mládeže a dospělých

Tel.: 222 119 501

v oblasti volnočasových aktivit. S příchodem nového svazu se rozšířila
nabídka sportovních i nesportovních
aktivit Sdružení a velmi nás těší, že
se ve spolupráci s OCRA CZ můžeme
na jejich rozvoji a propagaci podílet.
Více o svazu OCRA CZ naleznete na
www.ocra-cz.cz.

E-mail: kancelar@dh.cz
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JEDNÁNÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO VÝBORU CTIF
Dne 15. ledna 2020 se v účelovém zařízení MV-generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, ve vile Lysina,
konalo zasedání Českého národního výboru CTIF. V jednom
z prvních bodů jednání náměstkyně starosty SH ČMS, Monika
Němečková, vyhodnotila mezinárodní soutěž hasičské mládeže v klasických disciplínách CTIF
ve švýcarském Martigny jako
jednu z nejlépe provedených
soutěží za posledních roky.

ZASEDÁNÍ
V souvislosti s touto akcí starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Jan Slámečka informoval o průběhu jednání Shromáždění delegátů CTIF 2019, které se

Moravskoslezského kraje brig. gen.
Vladimír Vlček.

konalo právě v průběhu soutěže
v Martigny. Tam proběhla volba viceprezidentů CTIF a jedním z nich
byl opětovně zvolen Ing. Zdeněk Nytra a to na funkční období
2019 − 2022.
Generální ředitel HZS ČR genpor. Drahoslav Ryba připomněl,
že výbor loni převzal záštitu nad

28. ročníkem mezinárodní konference Požární ochrana 2019, která
proběhla ve dnech 4. – 5. září 2019
v Ostravě. Výbor odsouhlasil převzetí záštity nad touto konferencí
i v roce 2020. Další akcí byl mezinárodní semináři CTIF Fire, Rescue
and New Challanges, který se konal
25. – 26. 10. 2019 taktéž v Ostravě.
Jeho průběh zhodnotil ředitel HZS

Důležitým bodem programu byly
nominace na hasičskou olympiádu
ve slovinském Celje v roce 2021.
Výbor rozhodl, že bude nominovat tři družstva mládeže. Z toho
družstvu dívek z SDH Písková Lhota udělil přímou nominaci za zisk
medailového umístění v Martigny.
Další dvě družstva budou nominována jako první dvě v celkovém
pořadí z národní kvalifikace, která
je plánována na říjen 2020, bez
rozlišení kategorií.
Ústřední odborná rada hasičských
soutěží SH ČMS výboru předložila
návrh na nominační kritéria pro
týmy dospělých. Podle nich bude základem pro nominaci dosažení předepsaného počtu bodů v libovolné
soutěži v klasických disciplínách

CTIF v roce 2020, která bude organizována dle pravidel CTIF bez úprav.
Přímou nominaci získají vítězové
mistrovství ČR ve svých kategoriích.
Český národní výbor si vyhradil
právo: „udělit „divokou kartu“ družstvu/družstvům, které nesplní nominační kritérium, ale projevuje/projevují dostatečný zájem a progres pro
účast na mezinárodní soutěži.“
Výbor také přijal Etický kodex člena reprezentace České republiky
v hasičském sportu. Ten upřesňuje
pravidla chování každého sportovce, ať už jde o pravidla sportu,
fair play, chování k soupeřům, rozhodčím, ale také o přístup k médiím. Jsou zde také jasně stanoveny
sankce za případné porušení těchto pravidel. Další jednání výboru je
plánováno nejpozději na listopad
letošního roku.

GALA ODPOLEDNE TENTOKRÁT VE SVITAVÁCH
Tradiční Gala odpoledne hasičského sportu, které pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska k vyhodnocení uplynulé
sportovní sezony, se konalo v sobotu 25. ledna 2020 v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách.

STALO SE
Gala odpoledne hasičského sportu je akce výjimečná nejenom
pro sportovce samotné, ale i pro
jejich rodinné příslušníky, trenéry
a všechny přátele, kteří se na úspěchu každého jednotlivého závodníka podílejí.

Vedle nejvyšších představitelů SH
ČMS a HZS ČR se akce zúčastnili
další významní hosté, především
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, senátor PČR a viceprezident organizace CTIF Zdeněk
Nytra, starosta města Svitavy David Šimek nebo Lumír Hyneček, ředitel Královského pivovaru Litovel,
který je hlavním partnerem hasičského sportu.
Vyhodnocení začalo od nejmladších sportovců, tedy Českým halovým pohárem 2019. Následovalo
vyhlášení Českého poháru v běhu
na 100 metrů s překážkami 2019
v kategoriích mladší, střední a starší dorostenci a dorostenky, násle-

dovali muži a ženy. První polovinu
programu doprovázela vystoupení
zpěvačky Ilony Csákové a taneční
skupiny Scarlett Svitavy.

rostenci místo šesté. Závěr večera
patřil reprezentacím mužů a žen
také z ruského Saratova, kde ženy
vybojovaly celkové druhé místo
a muži místo třetí.

Na jevišti bylo oceněno více než
sedm desítek závodníků. Večer
pokračoval doprovodným programem, kdy pro všechny přítomné
zahrála kapela LIKE-IT.

V druhé části večera pokračovalo vyhlašování Českým pohárem
ve dvojboji a Litovel ligou CTIF.
Vyvrcholení programu patřilo
reprezentačním úspěchům. Tím
největším byla účast čtyř týmů na
XXII. Mezinárodní soutěži mládeže v klasických disciplínách CTIF
ve švýcarském Martigny. Následovalo ocenění reprezentačních
týmů dorostenek a dorostenců ze
světového šampionátu v ruském
Saratově, kde dorostenky vybojovaly celkové druhé místo a do-

UDÁLOSTI
PŘ ÍPR AVA DOROSTU
ZAHÁJENA
První letošní soustředění reprezentace
dorostu se konalo od pátku 31. ledna
do neděle 2. února v tělocvičně hasičské stanice HZS Příbram a sešli se na
něm všichni nově vybraní reprezentanti z řad dorostenek i dorostenců.
I v tomto roce je reprezentace společná, družstva se tak připravují současně.
Novinkou je však rozdělení celé reprezentace do tří tréninkových skupin.

Skupina A je tvořena 25 reprezentanty,
kteří se sešli právě v Příbrami. Skupina
B a C je tvořena sportovci, kteří se připravují v místě svého bydliště, tj. v Ostravě a Plzni. Celkem tvoří reprezentační
tým 31 závodníků. Během pátečního
dne byli všichni sportovci seznámeni
s pravidly fungování a průběhem soustředění, následně na ně čekaly tři tréninkové fáze zaměřené hlavně na disciplínu výstup na cvičnou věž. Někteří
poznali, že mají i svaly, o kterých dosud
ani nevěděli, toto zjištění podpořila
i řada protahovacích a posilovacích
cvičení. Další soustředění čeká tréninkovou skupinu A za měsíc.

SPORTOVNÍ
KOMISE CTIF
V dnech 25. – 27. 11. 2019 se v Ostravě
uskutečnilo jednání sportovní komise
CTIF. Za českou stranu se zúčastnili
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budoucího místa pořádání „hasičské olympiády“ ve slovinském městě
Celje. Termín soutěže je stanoven na
18. – 25. 7. 2021. Připraven byl také
časový plán, podle nějž budou propozice soutěže zveřejněny v červenci
2020, v říjnu se uskuteční mezinárodní
školení rozhodčích CTIF v rakouském
Linzi a v prosinci pak budou přihlašována nominovaná družstva.
Zdeněk Nytra - viceprezident CTIF,
Tomáš Lefner - člen komise sportu
CTIF a Tomáš Čihánek - tlumočník. Pro
mezinárodní účastníky byl připraven
zajímavý program, do něhož patřilo
seznámení s výrobou a vlastnostmi
zásahových ochranných obleků, jež
vyrábí firma DEVA – FM. Poté se účastnící přesunuli do Centra bezpečné
jízdy Libros, kde probíhalo samotné
zasedání komise. Mezi základní diskutované body patřilo představení

R EPR EZENTAČNÍ PLES
V BENEŠOVĚ

„zpívající hasič“ Dan Moravský a pak se
na jevišti střídaly dva orchestry, oba
z Vlašimi, a to taneční orchestr Unisono a dechový orchestr Sebranka (Vlašim). Ples podpořila také hejtmanka
Středočeského kraje Jaroslava Jermanová Pokorná a starosta města Benešov Jaroslav Hlavnička. Na plese byli
také zástupci partnerských hasičských
sborů z Polska a Slovenska. Přípravu
reprezentačního plesu zajistilo Okresní
sdružení hasičů Benešov pod vedením
starostky Dany Vilímkové.

Do Kulturního domu Karlov v Benešově se 15. února sjelo téměř tři sta
dobrovolných hasičů z celé republiky.
Konal se tu XXV. reprezentační ples
SH ČMS. Večerem provázel moderátor
Alexander Hemala. Hasiči viděli několik
tanečních vystoupení, ať už v latinskoamerickém rytmu nebo vážnější výrazový tanec. Hudební produkci obstaral

Tel.: 222 119 501
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„NESMÍTE TO VZDÁT!“ ŘÍKÁ MAMINKA
ŠESTÁKOVÁ PO NÁVRATU DO REPREZENTACE
Jednou z členek reprezentačního týmu žen je Lenka Šestáková,
která se dokázala do vrcholné
formy vrátit po dvojnásobné
rodičovské pauze. A právě o složitém návratu si s ní povídala Irena Špačková.

PTÁME SE
Kdy jsi začala s požárním sportem?
Začala jsem jako dítě v 10 letech
v SDH ZOO, což byly spojené tři
malé vesnice. Nemohla jsem tehdy chodit do domovských Ledenic, protože se mi to krylo s jiným
kroužkem. Běhala jsem tam až
do 15 let. Rodiče jsou hasiči, ti mě
k tomuto sportu přivedli. Do 23 let
jsem běhala aktivně, po Olympiádě ve Francii (2014) jsem se vdala
a hned rok poté se mi narodil první
syn. V roce 2015 jsem si dokonce
zaběhla osobní rekord. Aktivně
jsem se vrátila až v roce 2017 po
narození druhého syna.
Jak těžké pro tebe bylo se po mateřské naplno vrátit do požárního sportu?
Především to bylo náročné fyzicky,
člověk přijde o všechny svaly, začínala jsem úplně od začátku. Trénovala jsem obden hlavně odpoled-

ne, když děti spaly. Mám skvělého
manžela, o víkendech jezdí na závody buď se mnou a s dětmi, nebo
jezdím sama, ale většinou jezdíme
všichni.

Jak vnímají tvoji synové, že takto vrcholově sportuješ?
Když se mnou chodí na tréninky,
tak mě nenechají ani odpočívat,
pořád od nich slyším: „Mamko, běž,
musíš trénovat“. Běhají i se mnou,
zkoušejí si hadice a kladinu. Na

PŘIPRAVUJEME
Český halový pohár mladých hasičů 2020
7. 3.
Ostrava
21. – 22. 3.
Jablonec nad Nisou
31. 10. – 1. 11.
Memoriál Marty Habadové (Praha)
21. 11.
Ostravsko-Beskydské šedesátky
XIX. ročník seriálu soutěží v běhu na 100 m s překážkami Český pohár 2020
26. 4.
Pražský pohár – Praha
2. 5.
Třebíčská stovka – Třebíč
23. 5.
Ostrava – Ostrava-Poruba
25. 7.
Bludovská stovka – Bludov
1. 8.
Večerní stovka – Kamenec u Poličky

Jak důležitá je pro tebe podpora
manžela, rodiny ale třeba i rodičů?
Ohromně důležitá, bez toho by to
nešlo. Manžel je super, podporují
mě rodiče, příbuzní i kamarádky.
Když má člověk potřebnou podporu, je to velice znát.
Myslíš, že ti právě tato podpora
umožnila dostat se do reprezentace žen?
Určitě ano. Když mi pan Nolč (Karel Nolč – trenér reprezentace žen)
telefonoval, tak mi říkal, že se musím naučit lézt na věž, což pro mě
bylo úplně nové. Manžel mi věž na
hřišti postavil, máme na školním
hřišti boudu, kde je nářadí, tak mi
ji nastavil a udělal doskok. Nebýt
manžela, tak v reprezentaci nejsem, neměla bych možnost někam
dojíždět a trénovat.
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soutěži je hrozně hezké, když stojí za startem a já slyším: „Maminka
poběží“, díky tomu se mi běží mnohem lépe. Vím, že tam jsou a že mi
fandí.
Jak důležité je pro tvoje děti to,
že vidí mámu sportovat? Myslíš,
že to na ně bude mít v budoucnu
vliv?
Teď hodně mluví o tom, že budou
dělat požární sport jako maminka.
Určitě chci, aby dělali nějaký sport,
ale je mi jedno, jaký sport to bude.
Hlavně, aby se hýbali a bavilo je to.
Vždy je budeme s manželem podporovat. Je dobré, že u mě vidí, že
se musí trénovat. Až jednou nebudu běhat, vždy jim můžu připomenout, že trénovat se musí, pokud
chtějí vyhrávat. Poznají, že pro
úspěch je nutné něco udělat.

Podrobnosti z jednotlivých akcí naleznete na www.dh.cz, FB SH ČMS a Instagram
sdruzeni_hasicu. FOTO: archiv SH ČMS

SLEDUJEME
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako člen Sdružení sportovních svazů České republiky sleduje i úspěchy kolegů z ostatních svazů spadajících
pod Sdružení. Komu se v uplynulých měsících nejvíce dařilo?

SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIK Y: ZIMNÍ
STŘELECKÉ ZÁVODY
Klub vojáků v záloze Mokrá uspořádal v sobotu 25. ledna 2020 na lehce
zasněžené střelnici v Mokré soutěž
jednotlivců v akční střelbě na rychlost
Steel Mokrá Rifle. Závodů se zúčastnilo celkem 23 střelců a každý ze soutěžících si mohl určit kategorii, ve které
chce volný závod absolvovat. Nebyly
ale povoleny velkorážné pušky, pouze
pušky na pistolové, revolverové a ma-

lorážkové náboje. Nejpočetněji obsazenou kategorií byla kategorie RIFLE sam.
Tu s výsledným časem 42,65 s (součet
časů ze čtyř střeleckých situací) ovládl
Pavel Rozehnal. V kategorii MPu sam.
Zvítězil Petr Otrusiník, jehož součet
časů byl 53,20 s. V kategorii MPu zvládla
nejlépe zastřílet Marta Kyršová s časem
108,01 s a v kategorii RIFLE zvítězil Heřman Fitz, jehož výsledný čas byl 86,04 s.

Máš nějakou dobrou radu pro
mladou maminku-hasičku, která
by se chtěla vrátit po mateřské
do aktivního sportu?
Motivaci k návratu jsem měla už
v době těhotenství, hrozně mi
závody chyběly. Bylo to ale těžké,
musíte mít silnou vůli. Pokud to nevyjde napoprvé, nesmíte to vzdát.
Po prvním dítěti to bylo snadnější,
po druhém už to šlo hůře, první
rok jsem nebyla schopná dostat se
pod hranici 18 s. Člověk ale musí
vydržet.

ŠKOLÍM,
ŠKOLÍŠ,
ŠKOLÍME
ZBLÍZKA
Zimní měsíce tradičně patří, a to
jistě nejen u hasičů, nejrůznějším vzdělávacím seminářům
a kurzům. Zúčastňují se jich
sportovní trenéři, vedoucí kolektivů, rozhodčí sportovních
soutěží, ale třeba také hlavní vedoucí táborů nebo zdravotníci
zotavovacích akcí.
Celou sérii zahájili garanti vzdělávání, jejichž kurz se uskutečnil

na konci října 2019 v Přibyslavi.
Cílem kurzu bylo vysvětlit uchazečům a naučit je připravovat a organizovat akce, které v rámci naší
dobrovolnické práce pořádáme
na různých úrovních, např. školení,
oslavy, osvěta mezi občany aj.
V dalším měsíci, opět v Přibyslavi,
proběhl kurz vedoucích I. stupně.
Čekalo je množství informací – od
soutěží, přes projekty, spolupráci
s jinými subjekty, až po náměty pro
práci s dětmi a mládeží. Druhá část
patřila zajímavému pojetí tématu využití současných technologií
v práci vedoucího. Nechybělo ani
praktické zkoušení rozmanitých
kreativních technik. Závěr patřil
testování a ústní zkoušce.
V sobotu 8. února se v Praze sešli
zájemci z řad rozhodčích klasických disciplín CTIF na semináři.
Ten vedli především zahraniční lek-
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toři a zaměřili se na praktickou část
provedení a hodnocení požárního
útoku CTIF.
Předposlední únorový víkend zase
patřil kurzu trenérů požárního sportu III. třídy. Ten se skládá z teoretické
(obecné) části a praktické (požární
sport) části. Pět desítek frekventantů má za sebou první obecnou část,
druhá část je čeká na podzim.

SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIK Y: PLOUT VOVÍ
PLAVCI ZAHÁJILI SEZÓNU V PŘEROVĚ
V sobotu 18. ledna 2020 zahájili nový
závodní rok ploutvoví plavci. Celkem
210 závodníků ze 17 sportovních klubů z České republiky a ze Slovenska
se představilo v přerovském bazénu
při Velké ceně Přerova. Pořadatelem
závodů byl místní klub ploutvového
plavání FAST FINS CZ. Ten připravil pro
závodníky kategorií E1, E0, E, D, C, B,
A souboje v osmi individuálních dis-

ciplínách a ve štafetách 4 × 50 BF mix
v kategoriích E0 a E, v nichž zvítězili
závodníci SP Laguna Nový Jičín. V kategorii A byli nejlepšími závodníky novojičínský Jakub Klimpar a David Musil
(Čochtanklub Žďár nad Sázavou), mezi
ženami se nejlépe vedlo Adéle Švomové (Čochtanklub Žďár nad Sázavou).
Kompletní výsledky všech kategorií
naleznete na www.sporty-cz.cz.

V březnu a dubnu je pak v plánu
akreditovaný rekvalifikační kurz
pro získání kvalifikace zdravotník
zotavovacích akcí.

Více na www.sporty-cz.cz.
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