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Abú Dhabí, hlavní město Spoje-
ných arabských emirátů, přivíta-
lo nejlepší triatlonisty světa. World 
Championship Triathlon 2022 se 
uskutečnil ve dnech 22. - 26. listo-
padu. Kromě elitních závodníků si 
tam rozdělili tituly mistrů světa také 
závodníci jednotlivých věkových 
kategorií.

Na největší triatlonovou akci v 
dosavadní dlouhé sportovní karié-
ře se vypravil z oddílu triatlonu TJ 
Spartaku Třebíč Petr Mejzlík. Star-
toval na nejprestižnější triatlonové 
trati, kterou je olympijský triatlon s 
objemy 1,5-40-10 km. Na start 26. 
listopadu se postavilo 43 (z původ-
ně přihlášených 49) závodníků ze 12 
zemí (např. USA, CAN, GRB, MEX, 
JPN, NZL, AUS, GER, UAE). 

Do vod Perského zálivu u hotelu 
Hilton na YAS ISLANDU odstar-
tovala kategorie 60 - 64 let včetně 
Petra Mejzlíka v 9:45 h. Při teplotě 
vody 28,9 stupňů nebyly neopreny 
povoleny. Z vody vybíhal za 30:36 
min. jako 26., po 0,5km dlouhém 
přeběhu do cyklistického depa se 
13. časem na bezhákové cyklistice 
za 1:04,06 h posunul do první polo-
viny startovních pole, ale v závěreč-
ném běhu v úmorném vedru nad 40 
st. na slunci za 1:02,38 h se propa-
dl na konečné 31. místo za 2:44,40 
h /13 Evropan/. Zvítězil Angličan 
Stuart Robinson v čase 2:13,30 h, 
před Američany Campbellem a Wel-
schem.

„Byl to neskutečný zážitek. Těžký 
závod, ale krásný. Plavání průměrné, 
ale na kole mi to jelo hodně dobře a jen 
jsem předjížděl. Ale bylo třeba si také 
hlídat rozestup před sebou, protože se 
jelo dle pravidel bezhákově deset met-
rů mezi závodníky, rozhodčí to hlídali 
hodně pozorně z motorek a protože se 
nás na trati motalo hodně, tak to zpo-
malovalo. Ale běh mě umořil a tu sna-
hu a průběžné pořadí po kole znehod-
notil. 

Přes 40 na slunci v tuhle roční dobu 

Třebíč bude jedním z pěti měst, kde 
se v příštím roce odehraje baseballové 
mistrovství Evropy mužů. To se stane 
největší a nejvýznamnější akcí starého 
kontinentu. A teprve podruhé v histo-
rii bude mít šestnáct účastníků. Čes-
ké republice zatím cenný kov z ME v 
této kategorii chybí, takže tým, který 
se letos probojoval na World Baseball 
Clasic, turnaj považovaný za neofi ciál-
ní mistrovství světa profesionálů, má 
cíl jasný – udělá vše pro to, aby vybo-
joval medaili.

A Češi také už znají své soupeře. Roz-
losování proběhlo v Rezidenci primá-
tora hlavního města Prahy za přítom-
nosti prezidenta mezinárodní federace 
WBSC Europe Krunoslava Karina. Za 
baseballový klub Třebíč Nuclears se 
slavnostního aktu zúčastnil jeho před-
seda Jan Urbánek a sportovní manažer 
Pavel Jozek. České reprezentaci určil 
los za soupeře Španělsko, Rakousko 
a Řecko. Jejich základní skupina A se 
odehraje v Ostravě a zápasy o umístění 
ji čekají v Brně.

Součástí losování bylo také představe-
ní všech stadionů. Hrát se bude v Pra-
ze, Brně, Ostravě, Třebíči a v Blansku. 
Která utkání se odehrají Na Hvězdě v 
Třebíči, zatím určeno nebylo. „Česká 
baseballová asociace má ambice uspo-
řádat nejlepší kontinentální šampionát 
v historii. A je velkou ctí, že si jako jeden 
ze stadionů vybrala právě domovské hřiš-
tě Nuclears,“ říká předseda třebíčského 
klubu Jan Urbánek. „V rámci příprav na 
ME v těchto dnech realizujeme moder-
nizaci areálu, kde se rozšíří zázemí pro 
hráče a vyroste umělé osvětlení. Diváci se 
tak mohou těšit také na atraktivní večerní 
utkání,“ doplňuje Urbánek informace k 
šampionátu.

Ve skupině B na sebe narazí Itálie, 
Velká Británie, Švédsko a Maďarsko. 
Titul obhajuje Nizozemsko, které ve 
skupině C čeká Chorvatsko, Ukrajina a 
Francie. A konečně v základní skupině 
D budou hrát Izrael, Belgie, Německo 
a Švýcarsko.Největší baseballový tur-
naj, který kdy byl v ČR, se bude hrát 
od 24. září do 1. října 2023.   -zt-

PETR MEJZLÍK se zúčastnil prestiž-
ního triatlonového závodu.
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Finále mistrovství světa bylo v Abú Dhabí

Nejlepší baseballisté 
zamíří na Vysočinu

je na mě už hodně. Běželi jsme za 
poledne bez stínu a obdivoval jsem 
chlapy, co to dokázali běžet kolem 50 
minut.  Ale i tak mám radost, že jsem 
závod důstojně dokončil a zažil tu 

atmosféru, která byla po celou dobu 
konání mistrovství skvělá a doufám, 
že opakovatelná,“ okomentoval účast 
Petr Mejzlík.
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