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                Výsledky ankety 
  Nejúspěšnější sportovec okresu Semily za rok 2021 

  

  pořadí  kód -jméno                                                                                                        body  

  

    Mládež – jednotlivci                                                                 nominováno 20 sportovců  

                                                                                                       hodnoceno 20 sportovců 

 

1. 1-12 Eliška Martínková (2002), AC Turnov (atletika, chůze)                                      116 
        juniorská mistryně republiky, vicemistryně republiky mezi ženami na 20 km. 

        3. místo z  mistrovství světa na 10 km, 2. místo z mistrovství Evropy na 10 km,  

        3. místo z ME      družstev (tým ČR), 1. místo z ME družstev  - individuální závod.  

        V závodě na 10 km čas 46:23,72. 

 

2. 1-11 Lea Martanová (2005), TJ Turnov (orientační běh)                                                75                                      
         mistryně České republiky na krátké trati, vicemistryně ČR ve sprintu,  

         2. místo na mistrovství Evropy ve štafetách, 3. místo na ME ve sprintu,    

         nejúspěšnější závodnice ČR v orientačním běhu za rok 2021. 

 

3. 1-10 Jakub Lacina (2003), TJ Semily (sjezd na divoké vodě, kanoistika)                      73 
        na MČR 4. místo v dlouhém sjezdu a 3. místo ve sprintu v kategorii K1 starších dorostenců,  

          na mistrovství Evropy 6. místo ve dlouhém sjezdu v Solkanu,  

          mistr Evropy v závodu hlídek ve sprintu a vicemistr v závodu hlídek v dlouhém sjezdu. 

     

4. 1-3 Roman Hanyk (2004), AC Turnov (atletika, chůze)                                                   62 
       dvojnásobný dorostenecký mistr České republiky (hala a dráha),   

        místo na mezinárodním utkání v chůzi  na 5 km, osobní rekord na 5 km chůze 25:25,31,  

       opora družstva mužů a dorostenců AC Turnov. 

 

5. 1-9 Jakub Kudrnáč (2002), KB Jilemnice (biatlon)                                                           61 
      na mistrovství světa dorostu v Obertillachu 27. místo (sprint), 22. místo (pursuit), 

       15. místo (individuální závod), 9. místo (relay). 

 

6. 1-18 Jakub Šafář (2004), AC Turnov (atletika, skok o tyči)                                             59 
         dorostenecký mistr České republiky, 2. místo na mezinárodním utkání ve skocích o tyči,  

           osobní rekord ve skoku o tyči 491 cm, opora družstva mužů a dorostenců AC Turnov. 

 

7. 1-13 Matěj Matura (2011), LSK Lomnice n. P. (skoky na lyžích)                                    57 
         mistr republiky ve skocích, 3. místo v závodě FIS mládeže. 

 

8. 1-14 Michaela Novotná (2005), TJ Turnov (orientační běh)                                             53  
          mistryně České republiky v nočním běhu, vicemistryně ČR v klasickém závodě, 

         2. místo na mistrovství Evropy ve štafetách, 5. místo na ME ve sprintu. 

 

9. 1-20 Jana Zikmundová (2002), AC Turnov (atletika, chůze)                                           49  
        dvakrát 2. místo na halovém MČR, 35 km dospělých, dvakrát 3. místo na juniorském MČR,  

          20 km na MČR dospělých. 3. místo z mistrovství Evropy družstev (tým ČR),  

          splněný limit na mistrovství Evropy pro závod na 10 km. 

 

10. 1-7 Amálie Krejčí (2004), Ski klub Masters Rokytnice n. J. (cyklistika downhill)         38 
      2. místo v celkovém hodnocení Českého poháru žen (6 závodů),  

       1. místo na Evropském poháru na Špičáku,  1. místo na Rock-It-Nice Hannah Race,  

       2. a dvakrát 3. místo v závodech Czech downtown series – 1. místo v celkovém hodnocení (5 závodů). 
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Mládež – družstva                                                                          nominováno 5 družstev 

                                                                                                        hodnoceno 5 družstev 

 

1. 3-5 Štafeta dorostenek TJ Turnov (orientační běh)                                                              35 
      tým ve složení Lea Martanová, Michaela Novotná a Kristýna Matyášová mistrem České republiky  

       ve štafetách, vítězem Českého poháru štafet, 2. místo na mistrovství Evropy ve štafetě,  

       navíc Martanová s Novotnou získaly v dresu ČR stříbro na ME ve štafetě. 

 

2. 3-4 Starší žákyně AC Turnov (atletika)                                                                                  23 
        osmé místo ve finále MČR družstev, třetí místo v semifinále MČR družstev,  

         místo v krajském přeboru, družstvo starších žákyň pod vedením Filipa Horkého se poprvé  

        v historii dostalo mezi deset nejlepších v České republice a ve finále děvčata vybojovala  

        osmé místo.  Oporami týmu byly sestry Markovy, Anna Mikulová, Kateřina Sajdlová a další. 

  

3.   3-1 Družstvo dorostu ČKS SKI Jilemnice (běh na lyžích)                                                   20 
         2. místo na MČR smíšených družstev dorostu (2020/2021). 

 

   . 

         

 

 

 

 

 

 

Dospělí – jednotlivci                                                                     nominováno 8 sportovců 

                                                                                                      hodnoceno 8 sportovců 

 

1. 2-5 Sandra Schützová, ČKS SKI Jilemnice (běh na lyžích)                                             57 
                      1.místo na Světovém poháru v jízdě na kolečkových lyžích, 2. místo na zimním MČR, 

                      dvakrát 3. místo na letním MČR, 1. místo v celkovém hodnocení Českého poháru v běhu na lyžích. 

 

   

        2.   2-3 Čestmír Kožíšek, LSK Lomnice n. P. (skoky na lyžích)                                            45           
       2. místo z MČR ve skocích, 32. místo na mistrovství světa, 2. místo na COC,  

         11. a 15. místo na GP. 

         

       3.   2-8 Tereza Voborníková, KB Jilemnice (biatlon)                                                              41 
          na juniorském mistrovství světa 11. místo (sprint), 

         7. místo (pursuit) a 27. místo (individuální závod). 

 

       4.    2-4 Tomáš Portyk, LSK Lomnice n. P. (severská kombinace)                       (1x1)        25 
                        4. místo z MČR ve skocích, 32. místo na mistrovství světa. 

        

5.  2-6 Šárka Sokolářová, TJ Turnov (orientační běh)                                                        25 
         mistryně České republiky v nočním orientačním běhu, vicemistryně ČR na krátké trati. 
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Dospělí – kolektivy                                                                          nominováno 5 kolektivů   

                                                                                                         hodnoceno 5 kolektivů 

 

 

      1.    4-5 Ženy AC Turnov (atletika)                                                                                            35                                                
                       2. místo ve II. národní lize, družstvo žen pod vedením Kateřiny Čermákové opět prokázalo,  

                       že patří mezi nejlepší ve II. národní lize, oporami týmu jsou Lucie Sajdlová, Jana Zikmundová, 

                       Anna Pergerová, Anna Čapková a další. 

  
2.  4-4 Štafeta žen TJ Turnov (orientační běh)                                                                       23                                             

       tým ve složení Michaela Omová, Patricia Nieke a Iva Rufferová 3. místo na MČR ve štafetách,  

        vydařený závěr kariéry ve štafetě pro „maminky“ Omovou a Rufferovou.  

 

3.  4-1 A družstvo ŠK Zikuda Turnov (šachy)                                                                        20           
       1. místo na MČR v Pardubicích v klasickém šachu, 2. místo na MČR v Teplicích v bleskovém šachu, 

         3. místo na MČR v Teplicích v rapid šachu, družstvo patří k nejlepším v celé České republice  

         a dosahuje dlouhodobě výborných výsledků, kapitánem Pavel Šimáček.  

 

 

         

 

 

Trenéři 

Profesionálové                                                                                   nominováno 3 trenéři 

                                                                                                           hodnoceno 3 trenéři    

 

1. 8-2 Kateřina Čermáková, AC Turnov (atletika)                                                           28 
        třikrát 1. místo a jednou 2. místo na MČR, 3. místo na mistrovství světa 10 km chůze,  

        2. místo na mistrovství Evropy 10 km chůze, 3. místo na ME družstev (tým ČR),  

        1. místo na ME družstev – individuální závod, 6. místo na mezinárodním utkání  

        v chůzi na 5 km, reprezentační trenérka chůze jak mládeže, tak dospělých atletů,  

        vedoucí trenérka sportovního centra mládeže v sekci chůze, mezi nejlepší svěřence  

         patří Eliška Martínková a bratři Hanykové, je také vedoucí družstev žen AC Turnov. 

 

           

2. 8-3 Tomáš Portyk st., LSK Lomnice n. P. (severská kombinace a skoky)                  12 
       2., 4. a 15. místo na MČR. 

 

 

 

Amatéři                                                                                                  nominováno 5 trenérů   

                                                                                                               hodnoceno 5 trenérů                                        

 

1. 7-5 Miroslav Reichl, AC Turnov (atletika)                                                                    24 
       dvakrát 1. a 3. místo, jednou 2. místo na MČR, 2. místo na mezinárodním utkání (Jakub Šafář), 

       trenér vynikajících mládežníků AC Turnov Jakuba Šafáře, Adama Malého, Benjamína Vaníčka, 

       sester Markových a dalších. 

 

2. 7-1 Leoš Baroch, LSK Lomnice n. P. (skoky na lyžích)                                                10  
      1. a 2. místo na MČR. 
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MASTERS                                                                                           nominováno 2 závodníci 

                                                                                                              hodnoceno 2 závodníci  

 

1. 5-2 Josef Vejnar, Český ski klub Vysoké nad Jizerou (běh na kolečkových lyžích)       25 
       na MČR 2. místo v kategorii Masters nad 50 let, výjezd na kolečkových lyžích na Ještěd (12 km), 

       v závodě na 100 km na KL Vasák 1. místo v kategorii Masters nad 50 let, čas 5:00,38 , 

       celkem 7. místo s průměrem téměř 20 km za hodinu, 1. místo v kategorii Masters 

       v celostátním seriálu Efissan skiroll classic, celkově 11. místo. 

 

2. 5-1 Michal Brandtner, TJ Turnov, oddíl kanoistiky(paddelboarding)                            20      
       na mistrovství světa v Balatonfüredu 4. místo ve sprintu, 8. místo v technical race, 

       vždy v kategorii veteránů, na MČR na Jesenické přehradě u Chebu 1. místo v technical race, 

       2. místo v long distance, 3. místo ve sprintu, 2. místo v kombinaci, vše v hlavní kategorii dospělých. 

 

 

 

 

 Síň slávy  

 Hendikepovaný sportovec     

 

  Za rok 2021 nebyly zaslány nominace. 
 

 

  

                                                                                                Ing. KUŽEL Vladimír 

                                                                                                předseda OSTS Semily 


