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Ve chvíli, kdy zranění vyřadila 
všechny tutové medailisty ( Janíč-
ková, Svoboda, Dolák), brali atle-
ti Spartaku Třebíč MČR juniorů a 
dorostu v Ostravě spíše jako loterii. 
K medaili v ní měli blízko fi nalisté 
Němec, Tomek a Vilímek, nakonec 
však uspěla závodnice, pro kterou 
byla republika vlastně prvním vel-
kým letošním závodem. 

Talentovaná Bára Doležalová si 
k obvyklé dálce přidala trojskok a 
posledním pokusem smazala vrásky 
z čela trenéra Klinera. Skokem dlou-
hým 11,47 m vybojovala bronz a v 
třebíčských historických tabulkách 
se zařadila na druhé místo za Ivetu 

Mičkovou, která v roce 2000 dosáhla 
výkonu 11,97 m. 

Výkony závodníků Spartaku Tře-
bíč na MČR juniorů a dorostu v 
Ostravě: Junioři: 800 m: 11. Škrdlo-
vá 2:32,09. 110 m přek: 7. Němec 
15,29 (v rozběhu 15,05). Dálka: 
10. Doležalová 534, Trojskok: 3. 
Doležalová 11,49. Kladivo: 7. Tomek 
47,42, 11. Nejedlý 38,70. Oštěp: 11. 
Škrdlová 31,97 – 14. Mikoláš 43,46. 
Dorost: 100 m: 20. Růžičková 13,34. 
Dálka: 14. Růžičková 496. Koule: 
6. Vilímek 13,96. Disk: 5. Vilímek 
43,16 – 12. Neumannová 29,54. Kla-
divo: 12. Nováčková 38,76.

 Milan Zeibert

Trojskokanka Doležalová 
skončila třetí

Oštěpařka 
Chlumecká 

byla stříbrná 
na olympiádě krajů
Olympiáda dětí a mládeže nebo-

li „olympiáda krajů“, protože v ní sou-
těží krajské reprezentace, přinesla dal-
ší úspěch třebíčské atletice. Z Plzně 
do Třebíče z ní putuje jediná medaile, 
má hodnotu stříbra a patří svěřenky-
ni trenéra Vaňka Denise Chlumecké. 
Zasloužila se ji za hod dlouhý 41,21 
m, který je okresním rekordem žákyň 
a zároveň druhým nejlepším výkonem 
letošních republikových tabulek. Více 
má jen vítězka olympiády Vedrová z 
Vítkovic, která v Plzni reprezentovala 
Moravskoslezský kraj (42,37 m), třetí 
v tabulkách je rovněž třetí z olympiá-
dy, litvínovská Zábojníková (40,34 m), 
jinak členka výpravy Ústeckého kraje.   
 -miz-

Na Vysočinu putuje další cenná 
sportovní trofej díky kadetům klubu 
Třebíč Nuclears, kteří vyhráli Český 
baseballový pohár (ČBP). Ten je po 
mistrovství České republiky druhým 
nejvýznamnějším turnajem v mlá-
dežnickém baseballu.

Současní hráči Třebíče do 15 let 
jsou úřadujícími mistry ČR v mlad-
ších kadetech z loňského roku. 
Letošní pohár se hrál ve formátu 
dvou základních skupin, jejichž vítě-
zové nastoupili proti sobě přímo ve 
fi nále. Nuclears si postupně pora-
dili s Technikou Brno 17:4, Hro-
chy Brno 9:1 a v přímém souboji o 
postup do boje o zlato porazili Eag-
les Praha 6:3.

Ve fi nále čekal hráče Nuclears tra-
diční rival Draci Brno. Třebíč se uja-
la vedení 3:1, ale Brňané na začátku 
poslední směny vyrovnali na 3:3. V 
dohrávce zápasu Nuclears dokázali 

hitem Martina Švihálka stáhnout ze 
třetí mety běžce Robina Vávru pro 
vítězný doběh, a poprvé v historii 
tak vyhrát Český baseballový pohár 
kadetů.

Ve stejný čas bojovali ve fi nále ČBP 
také starší žáci Třebíče, a to s Eag-
les Praha. Mezi jedenáctiletými se 
nakonec z vítězství radoval soupeř, 
který udolal Třebíč rozdílem jedi-
ného doběhu 7:8. Finálový zápas 
poznamenalo hned v úvodních smě-
nách zranění třebíčského hráče Jana 
Urbánka. Tomu při slajdování na 
metu obránce Eagles šlápl na ruku 
tak nešťastně, že mu zlomil prst.

Z poháru tedy vezou starší žáci stří-
bro. Vrcholem této kategorie je mis-
trovství ČR v baseballu, které bude 
na podzim hostit třebíčský areál Na 
Hvězdě. Před domácím publikem se 
mladí hráči Nuclears určitě budou 
snažit vybojovat titul.  -zt-

Třebíč vyhrála Český 
baseballový pohár kadetůPetr Mejzlík ovládl v německém 

Hannoveru kategorii nad 50let a stal 
mistrem světa v kvadriatlonu na dlou-
hé trati. Obhájil titul starý pět let z 
Kolína nad Rýnem. Mistrovský závod 
se konal v rámci sportovního svátku 
Wasserstadt Hannover-Limmer Tri-
athlon-WQF World Championships 
(long distance). 

Závodníci ze šesti zemí /SRN, Špa-
nělska, Francie, V. Británie, Wallesu a 
ČR/ ráno 7.června odstartovali plavec-
kou částí na trať dlouhou 3,8 km, násle-
dovalo 90 km cyklistiky, 20 km jízdy 
na kajaku a závěrečných 21,1 km běhu. 
Po vydařeném plavání za 1:16,05 h se 
Mejzlík usadil na čele své kategorie, 
po zbytek závodu již před sebe nikoho 
nepustil a cílovou fotobuňkou proběhl 
v čase 8:37,53 h /celkově 16./. Druhé 
místo obsadil Nicholas Brice z V. Britá-
nie /8:53,56 h a 3. místo patřilo domá-
címu závodníkovi Th omasi Schmelze-
rovi /9:07,19 h/.

Mejzlík se stal mistrem světa

PETR MEJZLÍK se stal mistrem světa.
 Foto: archiv P. Mejzlíka

Předposlední červnový víkend byl 
přímo nabitý triatlonovými událost-
mi a ne jen tak ledajakými. Závod-
níci třebíčského okresu se zúčastni-
li hned tří Mistrovství ČR. První z 
nich začalo v sobotu v sedm hodin 
ráno závodem v Otrokovicích.

Nejpopulárnější triatlon na iron-
manských tratích v České republi-
ce přivítala rekreační oblast Štěr-
koviště. XIV. ročník závodu TUFO 
Moraviaman triatlon je součás-
tí prestižní série FORD CZECH-
MAN TOUR a zároveň byl také 
MČR v dlouhém triatlonu.

Hlavního závodu se zúčastnilo 
392 závodníků. Ti si své síly v pla-
vání změřili na 3,8 km dlouhé trati, 
složené ze tří okruhů v přírodním 
koupališti Štěrkoviště. V následující 
cyklistice absolvovali čtyři okruhy 
po 45 km a zdolali tak vzdálenost 
180 km. 

Finále závodu tradičně patři-
lo maratonu-běhu na 42,2 km. Na 
start se postavil Karel Špaček z M. 
Budějovic a Petr Mejzlík z TJ Sp. 
Třebíč, oba v kat. 55-59 let. V kon-
kurenci devíti závodníků Karel Špa-
ček obsadil 2. místo časem 11:10,55 

h, a stal se tak vícemistrem ČR. Pet-
ru Mejzlíkovi 13 dní po zisku titulu 
mistra světa v dlouhém kvadriatlo-
nu stupně vítězů unikly o pouhých 
1:37 min, a obsadil tak nepopulární 
4. místo /11:59,01 h/.

Mistrem ČR se stal Petr Vabrou-
šek ze Zlína, a obhájil tak loňský 
titul za 8:44:19,2 h.

Dalším mistrovským závodem a 
současně i Světovým pohárem /SP/ 
byl závod v kvadriatlonu v Týně 
nad Vltavou. V tomto závodu se 
představil v kat. nad 60 let Zdeněk 
Mikoláš z klubu Ledních medvě-
dů Třebíč. Obsadil v ní na trati 1-5-
24-5 km /pl.-kajak-kolo-běh/ čtvrté 
místo v rámci SP v hodnocení Mis-
trovství ČR bral bronzovou medaili 
za čas 2:28,51 h. Vítězem závodu se 
stal Slovák Michal Buček.

Posledním víkendovým závodem 
byl nedělní druhý závod Českého 
poháru v olympijském triatlonu v 
Račicích, který byl zároveň Mis-
trovstvím ČR pro dorost, juniory a 
dospělé.

Nejprve se na start postavili žáci, 
kterým bylo zrušeno plavání kvů-
li chladnější vodě (20,5 stupně) a 

velmi chladnému počasí (14 stup-
ňů). Duatlon v podobě 2 km běhu, 
10 km kolo a 3 km běhu dokon-
čil Tomáš Kříž na 3. místě a Tereza 
Ciprušová skončila na 13. místě. 

Polední společný start dorostenců 
a juniorů již provázelo příjemněj-
ší počasí - téměř bezvětří a teplota 
kolem 20 stupňů. Trať měla tradič-
ních 750 m plavání, 20 km kolo a 5 
km běh. 

Jan Trutna předvedl fantastic-
ký výkon na kole, nejlepší ze všech 
dorostenců a juniorů, ale bohužel 
mu nevyšel závěrečný běh, a tak 
časem 59:15 min skončil na 5. mís-
tě. Svoji premiéru v ČP v triatlonu 
zvládl Adam Roth, který skončil 
na 13. místě v čase 1:07:01. Výbor-
ný výkon předvedla v plavecké čás-
ti Radka Březnová, která vylézala 
z vody v šestičlenné skupině nej-
rychlejších závodnic. 

Pomalejším depem ztratila kon-
takt, ale závěrečným během se 
propracovala na 4. příčku v čase 
1:08:30 h. V závodě mužů na olym-
pijské trati (1,5-40-10) skončil na 
4. místě Luboš Hála v čase 2:15:56 
h.   -zt- 

Triatlonisté se nenudili

Absolutním mistrem světa se stal 
domácí Th oralf Berg /6:55,17 h/, před 
Čechem Leošem Roušavým /7:00,35 
h/ a Španělem Pecesem Garciou 
/7:04,21 h/.  -zt-

Na sklonku dubna se konalo mis-
trovství České republiky v kuželkách 
jednotlivců a jednotlivkyň všech 
věkových kategorií. Z kuželkářské-
ho oddílu TJ Třebíč, se přes přebory 
okresů, krajů a oblastí, probojovali na 
tuto vrcholnou akci jen junior Franti-
šek Caha a seniorka Marie Vojtková.

Marie Vojtková, po zisku dvou stří-
brných medailí z minulého roku, pat-
řila mezi seniorkami k favoritkám, ale 
těch při startu velkého počtu ligových 
kuželkářek bylo více. 

První start v kvalifi kaci ve Vracově 
se Vojtkové nepovedl podle představ 
a v konkurenci 48 účastnic ji výkon 
526 kuželek stačil jen na 18. místo, 
které však stačilo na postup mezi fi ná-
lovou čtyřiadvacítku. 

V neděli pak musela na start mezi 
prvními závodnicemi. Její hra však již 
byla velmi dobrá a výkon 567 kuželek 
znamenal vítězství ve fi nálovém star-
tu a zisk titulu Mistryně České repub-
liky v jednotlivkyních. 

V součtu s výkonem z kvalifi kace 
ji pak katapultoval z osmnáctého na 
třetí místo v soutěži v kombinaci a 
přinesl ji druhou, tentokrát bronzo-
vou medaili. Za tři sezóny v barvách 

Marie Vojtková sbírá medaile
TJ Třebíč tak dokázala zkompleto-
vat svoji sbírku medailí z Mistrovství 
České republiky.

Mezi elitu seniorek se rovněž probo-
jovala Marie Ježková z TJ BOPO Tře-
bíč. Výkonem 520 kuželek ve fi nále a 
541 kuželek v kvalifi kaci ji pařilo pěk-
né dvanácté místo v obou soutěžích. 

V kategorii juniorů startoval Fran-
tišek Caha. V kvalifi kaci předvedl 
solidní výkon 568 kuželek, který sta-
čil v konkurenci 36 závodníků na čtr-
náctou příčku a postup do fi nále. 

Druhý den se mu však dařilo pod-
statně hůř a výkonem 531 kuželek se 
propadl na 23. místo v jednotlivcích 
a 22. místo v kombinaci. O mistrov-
ské tituly se na padavé kuželně v Blan-
sku rozdělili domácí závodníci Jakub 
Flek 645 a Martin Procházka 1.244 
kuželek.  -jd-


