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Byli letos naši závodníci v rybářském sportu úspěšní?

Petra Hnízdilová,
oddělení sportu a mládeže
sekretariátu Rady ČRS
Určitě ano. Široká veřejnost možná
vidí úspěch pouze v zisku medailí,
ale pro nás, kteří jsme rybářským
sportem (v jakékoli podobě a disciplíně) pohlceni, může být úspěchem
i umístění v druhé desítce, pokud
má startovní pole přes dvě stovky závodníků. Když budeme rekapitulovat nejvýznamnější závody, jimiž
jsou mistrovství světa a mistrovství Evropy, v letošním roce naše reprezentace dosáhla několikrát na titul nejvyšší. Například u rybolovné techniky to bylo (počítáme-li dohromady juniorskou a seniorskou
reprezentaci) celkem dvacetkrát (!) a k tomu přidali sedm stříbrných
a devět bronzových medailí. Úspěchem je ale také 9. místo našeho
družstva na MS ve feederu mezi devětadvaceti týmy. To samé platí
i pro soutěž jednotlivců, vždyť kdo se může chlubit tím, že skončil na
šampionátu 7. ze 161 závodníků, jako Jakub Šabata. Kromě medailí je
letošní sezona ověnčená i světovým a českým rekordem v rybolovné
technice – a to je přece úspěch.
Jana Zemánková,
vedoucí oddělení sportu a mládeže
sekretariátu Rady ČRS
V disciplínách lovu ryb udicí bohužel
není možno získat tolik medailí, jelikož
se hodnotí „pouze“ dvě soutěže (družstev
a jednotlivců), ale ceníme si dosažených
medailí úplně stejně jako u rybolovné techniky. Na stupních vítězů se letos
blýskli plavačkáři kategorie Masters (55
– 65 let) na MS v Chorvatsku (3. místo),
muškaři na MSJ v Polsku (3. místo) a především muži na ME ve Vyšším Brodě, kde vyhrálo nejen naše družstvo, ale nejlepším muškařem
z celé Evropy se stal Pavel Chyba. Stejně jako ve feederu i v plavané
považujeme za velký úspěch umístění na 9. místě, což se povedlo našim reprezentantům na MS národů v Portugalsku (účast 22 zemí)
a také na ME ve Slovinsku (z 30 družstev). Velice dobře si vedly i naše
ženy na MS v Polsku, obsadily 6. místo ze 17 zemí. Velice těsně pod
stupni vítězů se umístili naši reprezentanti v přívlači ze břehu – na
MS získali 5. místo z devatenácti týmů.
Poznámka redakce: V době odevzdání tohoto příspěvku ještě nebyly známy výsledky našich muškařů na MS v Itálii a družstva přívlače
z lodí na MS v Anglii.
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