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Sportovní přehled

Duatlon nejen pro republikové mistry

U Svépravického rybníka, na rozhraní Horních Počernic, Dolních Počernic a Černého Mostu, se v neděli 8. června uskuteční již 3.
ročník Počernického duatlonu. Tento závod žákovských kategorií v běhu a jízdě na kole, pořádaný triatlonovým oddílem TRI SKI při TJ
Sokol Horní Počernice pod záštitou starosty Horních Počernic Ivana Lišky, je zařazen nejen do Pražského poháru žactva v triatlonu a
do Poháru kategorií ČSTT v duatlonu, ale vítězové si odnesou i tituly mistrů ČR v duatlonu. I přes velkou konkurenci se dá
předpokládat, že závodníci pořádajícího oddílu nebudou chybět na stupních vítězů.

Protože závod je organizován i jako náborový, mohou se jej zúčastnit všechny děti do patnácti let se zájmem o duatlon, tedy ty, které
baví běh a jízda na kole. Pokud mají navíc rády vodu, může se pro ně stát ideálním sportem triatlon. Prezentace soutěžících začíná v 8
hodin, bližší informace získáte na webových stránkách: www.volny.cz/triskihp nebo na e-mailu: vanandrs@volny.cz, případně
telefonicky: 605 115 068, 261 306 326.
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Gymnastika v Běchovicích

Oddíl moderní gymnastiky TJ Kyje a SK Běchovice pořádají dne 7. června v tělocvičně v Praze 9-Běchovicích již III. ročník
Svatojánského čtyřlístku. V tomto závodě, velice oblíbeném mezi příznivci tohoto sportu, budou poměřovat své výkony v několika
kategoriích dívky školního věku z deseti oddílů moderní gymnastiky z Prahy. Dopoledne probíhají soutěže sportovních her mládeže s
povinnými sestavami, odpoledne závod pokračuje výkonnostními třídami, jež budou pro běžné diváky nesporně atraktivnější. Do
Běchovic se dostanete snadno MHD - z konečné metra Černý Most je to dvě zastávky autobusem 250 (linkou 261 to trvá o něco
déle).

Medailová žeň kulturistů

V březnu se závodníci kulturistického oddílu DELTA FITNESS z Černého Mostu účastnili několika závodů ve věkových kategoriích
starší dorost a junioři. Na mistrovství Čech staršího dorostu v Hrádku nad Nisou DELTA FITNESS reprezentovali v kategorii do 67 kg
Josef Kozel a v kategorii do 75 kg Pavel Rohla. Oba získali stříbrné medaile a postoupili na mistrovství České republiky, které se
konalo v Orlové. Zde Josef Kozel obsadil 2. místo a zároveň byl nominován do reprezentačního výběru, který se zúčastní
mezinárodního mistrovství Slovenska. Pavel Rohla skončil v kategorii do 75 kg na 4. místě. Na mistrovství Čech juniorů v Hradci
Králové v kategorii do 65 kg obsadil Josef Kozel třetí příčku. V kategorii do 72 kg získal Jiří Beránek bronzovou a v kategorii do 80 kg
Vjačeslav Vinogradov stříbrnou medaili.

Závodníci J. Kozel, J. Beránek a V. Vinogradov postoupili na mistrovství České republiky, které se konalo ve Frýdku-Místku. Na této
soutěži v kategorii do 65 kg Josef Kozel obsadil 8. místo, v kategorii do 72 kg získal skvěle připravený Jiří Beránek pro nás smutné 4.
místo. V kategorii do 80 kg V. Vinogradov vybojoval rovněž 4. místo. Tento borec startoval i v kategorii fitness juniorů, která byla jako
soutěžní disciplína zařazena na závody poprvé. Připravit se na vrcholnou mistrovskou soutěž ve dvou kategoriích znamená velké
tréninkové vypětí a mnoho hodin usilovné přípravy. Vjačeslav však vybojoval výborné 2. místo a současně byl nominován do
reprezentačního výběru ČR na mistrovství Evropy, které se uskuteční 31. 5. - 1. 6. v Boby centru v Brně.
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Zleva: V. Vinogradov, J. Kozel a J. Beránek


