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Kdo letos ovládne tradiční sportovní anketu?
Se začátkem roku přichází
také ohlédnutí za tím
uplynulým. A chybět ne-
může ani tradiční anketa.

Semily – Zvolte také letos,
kdo z výborných sportovců
v pojizerském regionu byl
tím vůbec nejúspěšnějším.
Také letos se hlasuje hned
v několika kategoriích.

Sportovci do 19 let
(ročník 2001 amladší)
1-1 Kateřina Burešová

(2005), TSC Turnov (judo)
– 2. a 3. místo namezinárod-
ním turnaji.
1-2 Petr Hák (2003), KB

Jilemnice (biatlon) – na OH
mládeže v Lausanne (YOG)
35. místo v rychlostním závo-
dě, mistr ČR ve sprintu, vítěz
hodnocení Českého poháru
2020.
1-3 Eva Hollmannová

(2007), LSK Lomnice n. P.
(severská kombinace) – 2 x
2. místo z MČR.
1-4 JáchymHrdina (2007),

LSK Lomnice n. P. (severská
kombinace a skoky) – 4 x 1.
místo z MČR.
1-5 Veronika Chlumská

(2002), TJ Turnov
(mushing) – namistrovství
Evropy IFSS ve švédské
Åsarně 7. místo v kategorii
Skijöring juniorek.
1-6 Štěpán Janata (2009),

LSK Lomnice n. P. (severská
kombinace a skoky) – 2. a 3.
místo z MČR.
1-7 ŠimonKabeláč (2009),

LSK Lomnice n. P. (severská
kombinace a skoky) – 2.
a dvakrát 3. místo z MČR.
1-8 Anna Karlová (2003),

OK Jilemnice (orientační
běh) –mistryně ČR na krátké
trati, vicemistryně ČR na kla-
sické trati.
1-9 Tereza Koldovská

(2004), Jiskra Harrachov
(severská kombinace a sko-
ky) – 23. místo na olympiádě
mládeže YOG, 20. místo naMS
juniorů (vždy v severské
kombinaci, mistryně ČR v se-
verské kombinaci.
1-10 Jiří Konvalinka

(2004), Jiskra Harrachov
(severská kombinace a sko-
ky na lyžích) – 12. místo na
olympiáděmládeže YOG v se-
verské kombinaci, 10. místo
naMS juniorů (družstva),
mistr ČR ve skocích.
1-11 Jakub Kudrnáč

(2002), KB Jilemnice (biat-
lon) – na OHmládeže v
Lausanne (YOG) 26. místo
v rychlostním závodě
a 5. místo v SingleMix, 3. místo
ve sprintu i individuálním zá-
vodě při MČR, 2. místo v hod-
nocení Českého poháru 2020.
1-12 Anna Kulhánková

(2004), KB Jilemnice (biat-
lon) – 2. místo ve sprintu na
mistrovství ČR, vítězka hod-
nocení Českého poháru 2020.
1-13 Klára Lengyelová

(2005), TJ Semily (klasické
lyžování) – 12. místo na Po-
háru KSL Libereckého kraje.
1-14 EliškaMartínková

(2002), AC Turnov (atletika,
chůze) – splněný limit naMS
juniorek v chůzi na 10 km
(48:27,65), mistryně ČR
v chůzi na 10 km a 3 km,
bronzová v chůzi na 20 km,
překonání rekordu národního
šampionátu.
1-15Matěj Mařas (2007),

TJ Semily (klasické lyžová-

ní) – 14. místo na Poháru KSL
Libereckého kraje.
1-16 Štěpán Novotný

(2006), TJ Semily (kanoisti-
ka) – 4. místo ve sjezdu na di-
voké vodě v Postřelmově,
3. místo ve sprint naMČR
v kategorii K1 žáci starší na
Křivoklátu, 3. místo v Českém
poháru žáků ve sjezdu za rok
2020.
1-17 Simona Plšková

(2005), TSC Turnov (judo) –
dvakrát 3. místo nameziná-
rodním turnaji, MČR a krajský
přebor se neuskutečnily.
1-18Matouš Půbal (2008),

ČKLHarrachov (běh na ly-
žích, žactvo) – nejlepší lyžař
sezonymezi žáky v Liberec-
kém kraji, 2. místo v Poháru
Libereckého kraje v běhu
na lyžích, 3. místu v Poháru LK
v přespolním běhu.
1-19 Nela Půbalová

(2004), ČKLHarrachov (běh
na lyžích, dorost) – 3 xmis-
tryně ČR, vítězka Českého po-
háru v dorostu, dvakrát mis-
tryně ČR na kolečkových ly-
žích, 4. místo vMČRMTB.
1-20Magdaléna Rázlová

(2010), ČKLHarrachov (běh
na lyžích, žactvo) – 2. místo
KSLLK v Harrachově
v přespolním běhu, 6. místo
KSLLK v Bedřichově.
1-21 Jakub Salaba (2006),

ČKS SKI Jilemnice (běh na
lyžích) – 1., 4. a 7. místo
na ZODM, 8. místo z MČR.
1-22 Josef Schäfer (2010),

ČKLHarrachov (alpské ly-
žování) – 4. místo na LEKI
cupu, 2. místo naMini Jizerské
50.
1-23Magdaléna Schäfe-

rová (2008), ČKLHarrachov
(alpské lyžování) – 1. místo
na LEKI cupu.
1-24 Filip Schilte (2007),

TJ Semily (klasické lyžová-
ní) – 11. místo ve sprintu vol-
ně a 12. v závodě na 4 km kla-
sicky naMČR, 11. místo
ve sprintu klasicky v Českém
poháru, 11. místo na Poháru
KSL Libereckého kraje.
1-25 Kateřina Svobodová

(2001), ČKS SKI Jilemnice
(běh na lyžích/atletika) –
účastnice YOG v Lausanne
(40. místo), 4. místo z MČR,
1. místo v Českém poháru,
9. místo na atletickémMČR
(běh na 1500metrů).
1-26 Jakub Šafář (2004),

AC Turnov (atletika, více-
boje) – splněný limit naME
dorostu ve skoku o tyči (471

cm) a v desetiboji (6836 bo-
dů), mistr ČR v desetiboji
a ve skoku o tyči, halovýmistr
ČR v sedmiboji a ve skoku
o tyči, ačkoliv v kategorii o rok
mladší, obhájil všechny tituly
MČR.
1-27 Jan Štefan (2005),

ČKS SKI Jilemnice/TJ SOKOL
Studenec (běh na lyžích) –
dvakrát 2. místo z MČR U15,
1. a 3. místo v Českém poháru
U15, 3. místo v letnímMČR,
1. místo v celkovém hodnoce-
ní Českého poháru U15.
1-28Markéta Štefanová

(2005), ČKS SKI Jilemnice/
TJ SOKOL Studenec (běh na
lyžích) – 3. místo z MČR U15,
1. a 2. místo v Českém poháru
U15, 2. a 3. místo v letním
MČR, 2. místo v celkovém
hodnocení Českého poháru
U15.
1-29 Barbora Štěpánková

(2009), Jiskra Harrachov
(severská kombinace a sko-
ky) – 1. místo zmistrovství ČR
v severské kombinaci, stejně
tak ve skocích.
1-30 Kateřina Tůmová

(2002), ČKS SKI Jilemnice
(běh na lyžích) – účastnice
MS juniorů v Oberwiesentha-
lu (72. místo), 2 x 3. místo
z MČR, 2 x 3. místo v Českém
poháru.
1-31 Sofie Vyhlídková

(2007), LSK Lomnice n. P.
(běžecké disciplíny) – 4. a 8.
místo z MČR, 2 x 4. místo na
ZOHmládeže.
1-32 Jana Zikmundová

(2002), AC Turnov (atletika,
chůze) – halovámistryně ČR
v chůzi na 3 km, vicemistryně
ČR v chůzi na 10 km, 4. místo
z MČR v chůzi na 20 km.

Sportovci nad 19 let
2-1 Jan Čech, ČKS SKI Ji-

lemnice (běh na lyžích) –
dvakrát 1. místo z Akademic-
kéhoMČR.
2-2 Barbora Dorňáková,

SDH Bělá (požární sport) –
1. místo v krajském přeboru,
IV. MČR v TFA se kvůli covidu
neuskutečnilo.
2-3 Josef Egrt, AC Turnov

(atletika, vrhy) – 7. místo
z MČR v hodu kladivem (57,12
metrů), oporamužů (1. místo
ve II. lize).
2-4 Vítězslav Hornig, KB

Jilemnice (biatlon) – naMS
juniorů v Lenzerheide
17. místo z vytrvalostního zá-
vodu a 10. místo ze stíhacího
závodu, juniorskýmistr Evro-

py z Hochfilzenu ve vytrva-
lostním závodě, vicemistr Ev-
ropy v rychlostním závodě.
2-5 RomanKoudelka, LSK

Lomnice n. P. (skoky na ly-
žích) – 6., 8., 11., 16. a 17. místo
ve Světovém poháru.
2-6 Čestmír Kožíšek, LSK

Lomnice n. P. (skoky na ly-
žích) – 2 x 4. místo, 9. a 11.
místo na Continental cupu,
mistr republiky.
2-7 Tomáš Lukeš, ČKS SKI

Jilemnice (běh na lyžích) –
2 x 11. místo z MS juniorů
v Oberwiesenthalu, 3. a 4.
místo na Evropském poháru
(OPA), 2 x start na Světovém
poháru, čtyřnásobnýmistr ČR,
dvojnásobný vítěz Českého
poháru, 1. místo v celkovém
hodnocení Českého poháru.
2-8 Tomáš Portyk, LSK

Lomnice n. P. (severská
kombinace) – 11., 13., 18. a 25.
místo ve Světovém poháru,
mistr ČR.
2-9 Klára Pospíšilová, ČKL

Harrachov (alpské lyžování)
– 1. místo v Českém poháru
juniorek, 3. místo v Super G
a ve sjezdu, mistryně ČR
ve slalomu, 19. místo v listině
bodů FIS (2019/20).
2-10 Josef Richter, SDH

Bělá (požární sport TFA) –
2. místo v krajském přeboru,
IV. MČR v TFA se kvůli covidu
neuskutečnilo.
2-11Michal Saska, SSK

Semily (sportovní střelba
z historických zbraní) –
dvojnásobný vicemistr re-
publiky ve střelbě z perkusní
pistole vojenské (jednotlivci
a družtva, MČR proběhlo
v UherskémOstrohu).
2-12Michael Schütz, ČKS

SKI Jilemnice (běh na ly-
žích) – účastníkMS juniorů
v Oberwiesenthalu (63. mís-
to), 2. a 3. místo z MČR,
2. místo v celkovém hodno-
cení Českého poháru.
2-13 Sandra Schützová,

ČKS SKI Jilemnice (běh na
lyžích) – 2 x 49. místo ve Svě-
tovém poháru, 2 x 8. místo
a jednou 14. místo na Evrop-
ském poháru (OPA), 2. a 3.
místo z MČR, 1. místo z Aka-
demickéhoMČR, 2. místo
v celkovém hodnocení České-
ho poháru.
2-14 Tereza Voborníková,

KB Jilemnice (biatlon) –
naMS juniorů v Lenzerheide
17. místo ze stíhacího závodu
a 5. místo ve štafetě, naMS
juniorů v Hochfilzenu 4. mís-

to ve vytrvalostním závodě
a 4. v rychlostním závodě.
2-15 Pavlína Votočková,

ČKS SKI Jilemnice (běh na
lyžích) – 42. a 44. místo zmi-
strovství světa U23 v Ober-
wiesenthalu, 2 x 8. místo, jed-
nou 25. a 28. místo na Evrop-
ském poháru (OPA).

Kolektivy do 19 let
3-1 Dorostenci AC Turnov

(atletika) – 3. místo v KP
družstev, opory týmu R. Ha-
nyk, A. Malý, J. Šafář, C. Žerava.
3-2 Žáci TJ Semily (kano-

istika) – trio Štěpán Novotný,
Daniel Slavík (oba 2006) a Ši-
mon Pleštil (2007) se stalo
žákovskýmimistry ČR
ve sjezdu na divoké vodě a vi-
cemistrem ČR ve sprintu
družstev v kategorii K1 žáci.
3-3Mladší žákyně AC

Turnov (atletika) – 2. místo
v KP družstev, opory týmu
V. Březnová, J. Csizmaziová,
A. Marková, T. Marková,
E. Trosbergová…
3-4 Družstvo LSK Lomnice

n. P. (skoky na lyžích) – Já-
chymHrdina (2007) a Domi-
nik Bláha (2006) se stali mis-
try České republiky.
3-5 Družstvo LSK Lomnice

n. P. (skoky na lyžích) – Ši-
mon Kabeláč a Štěpán Janata
(oba 2009) se stali mistry
České republiky.
3-6 Žáci ČKS SKI Jilemnice

(běh na lyžích) – 3. místo
v KP Libereckého kraje.

Kolektivy nad 19 let
4-1 Družstvo dospělých

ČKS SKI Jilemnice (běh na
lyžích) –mistři ČR smíšených
družstev dospělých,
4-2Masters-kolektiv Ski

klubMasters Rokytnice n. J.
(alpské lyžování) – na Svě-
tovém poháruMasters dva-
krát 1. a 3. místo, jednou
2. místo, mistři ČRMasters,
4. a 5. místo na Zimních hrách
Masters v Innsbrucku.
4-3Muži AC Turnov (at-

letika) – 1. místo ve II. lize,
skupině D, soutěž suverénně
vyhráli již potřetí v řadě, zví-
tězili ve všech třech kolech,
opory týmu F. Doubek, J. Dvo-
řák, J. Egrt, L. Gaisl, M. Hanyk,
J. Šafář a další.
4-4 ŠK Zikuda Turnov

(šachy) – tým dospělých
ve složení Tomáš Kraus, Zde-
někMaršálek, Tomáš Stud-
nička, Pavel Šimáček, Lukáš
Vlasák, Jan Vykouk, František
Zikuda – dvakrát 1. a jednou
2. místo namistrovství ČR,
mimořádné výkony naMČR
družstev v bleskové hře, rapid
šachu a klasickém šachu.
4-5 Ženy AC Turnov (at-

letika) – 3. místo ve II. lize,
skupině D, stejně jako loni
medaile v soutěži, opory týmu
E. Martínková, L. Sajdlová,
E. Sichrovská, N. Vaníčková,
B. Velíšková, J. Zikmundová
a další.

Jednotlivci Masters
5-1Michal Brandtner,

TJ Turnov, oddíl kanoistiky
(paddelboarding) – naMČR
třikrát 3. místo (long distance,
technical race a kombinace),
ač věkem již veterán, všech
výsledků dosáhl v kategorii
mužů.
5-2 Petr Čech, KB Jilemni-

ce (biatlon) – naMSMasters
v Seefeldenu/ Innsbrucku
1. místo ve sprintu, 2. místo
v individuálním závodě
a 4. místo ve štafetě, namis-
trovství ČR 2. místo ve sprintu

a 2. místo v závodě s hromad-
ným startem.
5-3 Hana Ledvinová, Ski

klubMasters Rokytnice n. J.
(alpské lyžování) – na Svě-
tovém poháru dvakrát 1. mís-
to, jednou 2. a 3. místo, mis-
tryně ČR ve slalomu.
5-4 JanMiller, TJ Turnov,

oddíl kanoistiky (kanoisti-
ka, vodní slalom) – 1. místo
v České poháru veteránů
v kategorii C1 (kanoe jednot-
livců).
5-5 Josef Vejnar, Český ski

klub Vysoké nad Jizerou
(běh na lyžích) – na Světo-
vých zimním hrách v Inn-
sbrucku 6. místo v závodě
skate 7,5 km, 1. místo skate 15
km a 3. místo skate 30 km,
na Orlickémmaratonu v zá-
vodě na 20 km volně 1. místo
v kategorii a celkové 8. místo,
na Jilemnické 50 klasicky
2. místo v kategorii a celkové
17. místo, ve skate závodě
1. místo v kategorii a celkové
17. místo. V běhu na kolečko-
vých lyžích při seriálu závodů
SKI VISMA Classic jednoznač-
ně ovládl veteránskou soutěž
o zelený Skiservis Mára dres,
11. místo v celkovém pořadí
(1970 bodů, nejvíc napříč vše-
mi kategoriemi). V závodech
na horských kolech 1. místo
v kategorii Masters II při Ji-
čínské 50.

Hendikepovaný
sportovec

6-1Matěj Ponocný (2002),
Ski klubMasters Rokytnice
n. J. (alpské disciplíny,
sjezd, fotbal, atletika) –
1. místo v kombinaci na Deaf
Evropském poháru, dvakrát
2. i 3. místo v kategorii junio-
rů, krajský přebor ve fotbale,
účast na Deaf olympiádě
neslyšících v St. Caterine
(22. místo v obřím slalomu,
24. místo v super-G v kategorii
dospělých.

Nejlepší trenér
– amatéři

7-1 JakubMareš, TSC Tur-
nov (judo) – osobní trenér
Burešové a Plškové, medai-
listky zmezinárodních tur-
najů. MČR a krajský přebor se
neuskutečnily.
7-2Miroslav Reichl, AC

Turnov (atletika) – splněné
limity naME dorostu (Vaníč-
ková, Šafář), naMČR 4 x 1.
místo Šafář, 2 x 4. místo Va-
níčková, 4. místo Pergerová,
dlouholetý trenér AC Turnov,
objevitel spousty talentů (ná-
rodní rekordman Šafář, limi-
tářka na překážkách Vaníč-
ková), vynikající trenér běžců
(Pergerová, Malý, Mařas).

Nejlepší trenér
– profesionálové
8-1 Kateřina Čermáková,

AC Turnov (atletika, běhy
a chůze) – splněný limit na
MS juniorů v Keni (Martínko-
vá), 1. místo v chůzi juniorek,
3. místo v chůzi žen (vždy
Martínková), vedoucí druž-
stva starších žáků – 3. místo
v KP dorostu, reprezentační
trenérka dospělé i mládež-
nické chůze, trenérka
E. Martínkové, další svěřenci
J. Čermák, M. Hanyk, Z. Lou-
dová, M. Vundererová – pra-
videlná účast naMČR.
8-2 Tomáš Portyk st., LSK

Lomnice n. P. (severská
kombinace a skoky) – 6., 8.
a 11. místo ve Světovém po-
háru, šestkrát 1., 2. i 3. místo
namistrovství ČR.

ANKETA

OBHÁJÍ PRVENSTVÍ v hlavní kategorii tradiční ankety reprezentační skokan na lyžích Roman Kou-
delka? Sportovec z Lomnice nad Popelkou je i letos jedním z hlavních favoritů. Foto: Petr Mendřický


