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Plavci se představili v Karviné
Frýdek-Místek – Mladí plavci
z PO Frýdek-Místek se začátkem
listopadu zúčastnili kvalifikač-
ních závodů žactva, dorostu
a členstva, které se konaly v kar-
vinském bazéně. Kvalifikace se
nakonec zúčastnily bezmála dvě
stovky závodníků z osmi regio-
nálních klubů.

Frýdecko-místecký oddíl ten-
tokráte zastupovala 36členná
výprava plavců v desetiletém
věkovém rozpětí. „Měli jsme
tam děti narozené v letech 1999
až 2008. Ti mladší ještě okouká-
vali dovednosti těch starších,
nováčci zase čerpali zkušenosti
od těch ostřílenějších. Musím
ale říct, že všichni ze sebe vyda-
li svá plavecká nej,“ chválil své
svěřence trenér Radek Kodajek.

Mezi ty vůbec nejmladší
účastníky patřili osmiletí Rebe-
ca Egertová, Klára Polachová a
David Rumíšek. „Ostrý závodní
křest si v Karviné odbyli ale i
starší plavci, jako Viktorie Ko-
chová, Jiří Rjaba, Václav Cha-
loupecký a Zdeněk Furmánek,“
dodal Kodajek.

Ten mohl být nakonec s vy-
stoupením svých svěřenců ma-
ximálně spokojen. „Několik zá-
vodníků si vylepšilo svá osobní
maxima, což nás samozřejmě
potěšilo. Stejně jako zisk jedna-

padesáti medailových umístění,
ke kterému se pak ještě přidalo
první a druhé místo v závodě
štafet.

Přehled medailových umístě-
ní PO Frýdek-Místek – zlato: Mi-

chaela Matusíková, Kateřina
Fuková, Helena Lednická, Matěj
Saksa a Adam Andrle. Ve štafe-
tě získaly zlato v kraulu a stří-
bro na polohovce Michaela Ma-
tusíková, Karla Chlopčíková,
Vendula Janáčková a Klára Lič-
manová. Další medaile si vypla-
vali: Michaela Tůmová, Šárka
Tobolová, Adéla Klančíková,
Vendula Janáčková, Alena Ch-
lopčíková, Karla Chlopčíková,
Veronika Fránková, Lucie Bla-
hutová, Martin Polach, Jakub
Laník a Štěpán Kaspar. Smol-
nou bramborovou příčku tento-
krát dobyli ještě Karolína Kišo-
vá, Natálie Dorociaková, Petr
Mrázek a Jiří Rjaba. (red)
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Na podzim jsme rozdali v Tip lize osmnáct cen
Frýdek-Místek – V minulém týd-
nu skončila další část populár-
ní tipovací soutěže Tip liga. Ve
Frýdecko-místeckém a třinec-
kém deníku ji hrajeme již ne-
uvěřitelných třináct a půl roku.
V průběhu týdne si tak hráči na
předních příčkách vyzvedávali
své ceny. (red)

Hledají se sponzoři cen do jarní Tip ligy
I v letošním podzimním kole Tip ligy měli tipující možnost hrát o
více cen. K atraktivitě hry můžete ale pomoci i vy sami. Co je
třeba? Stačí pomoci s hledáním případných zájemců o
ohodnocení soutěžících. Pokud se ve vašem okolí najde firma,
společnost, či soukromá osoba, která by měla zájem ocenit hráče
na čelních místech, ozvěte se na telefonní číslo sportovní redakce
606 666 510 nebo na e-mail: robert.schedling@denik.cz.

PÁTÝ skončil Tomáš Bugna z
Frýdku-Místku. Foto:Martin Šrubař

DEVÁTÝ skončil Ján Balko
zFrýdku-Místku. Foto: Patrik Rymel

NA SEDMÉM MÍSTĚ se umístil
František Oborný z Frýdku-
Místku. Foto: Patrik Rymel

CENUsi převzal i třináctý vpořadí
– František Carbol z Kunčiček u
Bašky. Foto: Patrik Rymel

ČTRNÁCTÝ skončil Petr Halama
zFrýdku-Místku. Foto:Martin Šrubař


