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AKTUÁLNĚ 
 
 

Před začátkem sezóny evidujeme v klubu 185 registrovaných závodníků!!! Vítáme 22 
posil z Varšavy a těšíme se na česko-polskou spolupráci! 

Začátek závodní sezóny proběhl tradičně na konci března v Hradci Králové, kde jsme 
závodili na Jarním Poháru (pátek noční, sobota závod českého poháru štafet, neděle 
klasika). Nejzajímavějších výsledků dosáhla B štafeta dorostenek, která dokončila na 
skvělém 5. místě!!! Mimo to proběhl seminář pořadatelů, kterého se účastnili Libe a 
Mára. 

Velikonočního soustředění SCD/TSM/SCM Valašsko v Hradci Králové se zúčastnila asi 30 
členů z řad mládeže a trenérů. Více na www stránkách oddílu. 

První dva závody oblastního žebříčku Valašské oblasti proběhly začátkem dubna 
v Otrokovicích pod taktovkou zlínských pořadatelů. 

Mezi desítku nejlepších sportovců Zlínského kraje byla nominovaná naše 
reprezentantka Vendula Horčičková! 

První medaile pro Luhačovice z Mistrovství ČR v nočním OB (Studenec, 14. 4.) a další 
zajímavé úspěchy: 

 D16 - 15. Dorota Šmelíková 

 D18 - 14. Tereza Ressová, 18. Julia Mianowska 

 D21 - 7. Magdalena Čermáková, 16. Zuzanna Kubicka 

 H18 - 14. Kryštof Panovec 

 H20 - 3. Vojtěch Sýkora, 10. Wojciech Mossakowski, 15. Jerzy Urbaniak 

 H21 - 12. Štěpán Mudrák 

 H35 - 1. Roman Horyna 
 

V neděli 15. 4. jsme v Jičíně běželi první závod Českého poháru. Pro dospělé 
kategorie šlo o první nominační závod na Mistrovství Evropy, kde se nejvíce zaskvěl 
na 4. místě (3. z Čechů) junior Vojta Sýkora. Od bronzové příčky jej o 3 vteřiny 
předstihla naše nová posila - polský reprezentant Piotr Parfianwicz. 
 

POZVÁNKA: 

Zveme všechny sportovní příznivce na Mistrovství Moravy - 21. a 22. 4. V sobotu 
proběhne závod jednotlivců s centrem v areálu Radostova (prezentace do 11:30). 
V neděli od 10 h startuje 2. závod Českého poháru štafet z louky před Petrůvkou. 

 

CO NÁS ČEKÁ: 

 28. 4. - 1. 5. oddílové soustředění Řásná (Telč) 
16. 4. 2018 


