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Ukončení zákonné výpůjčky pro SK a TJ

Trojsměnu na Strahově schválila
valná hromada ČUS
Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Blahopřejeme

Horolezectví
Adam Ondra zvítězil v závodu SP v lezení na obtížnost v japonském Inzai.
Lyžování
Roman Koudelka vyhrál poprvé v kariéře závod letní GP, a to na středním
můstku v rakouském Hinzenbachu.
Roman Koudelka navázal na svůj výkon z Hinzenbachu druhým místem v
posledním závodu letní GP na můstku v německém Klingenthalu, kde skončil druhý.
Muay-Thai
Na ME v muaythai organizace IFMA v polském Krakove vybojovala česká
reprezentace celkem 7 medailí - 3 stříbrné v kategoriích kadet, junior a senior a 4 bronzové v kategoriích dítě a kadeti.

AROB ČR, MS Jakub Šrom

Rádiový orientační běh
Celkem 33 medailí v 8 kategoriích získali rádiový orientační běžci
na zářijovém MS v Kazachstánu. Sbírku 5 medailí si shodně přivezli Jakub Oma a Karel Fučík, kterým se podařilo zkompletovat
sérii individuálních medailí zlato-stříbro-bronz a přidat dvě zlata ze
soutěže družstev (M21). Mistry světa se stali junioři Jakub Šrom a
Martin Šimáček (M19).
Racketlon
Jubilejní 10.ročník Mistrovství ČR racketlonových singlů předčil
všechna očekávání nejen v kvantitě, ale i kvalitě. K turnaji nastou- Racketlon, 10. ročník MS ČR
pilo 74 hráčů v sedmi kategoriích (ženy, muži A, muži B, muži C,
muži 45+, muži 55+, junioři 21) Celkový počet 120 utkání bylo
možné odehrát v jednom dnu jen díky pečlivé přípravě, skvělé organizaci.
Racketlonové disciplíny jsou stolní tenis, badminton, squash, tenis.
Pořadí: Muži A: Kubáňová,Horáček,Prusek; Ženy: Hlaváčová, Kottová, Severinová Zuzana

Sport zrakově postižených
Martin Biháry se stal v turecké Antalyi pošesté v kariéře mistrem světa
v benchpressu v kategorii do 82,5 kg.
Triatlon
Vendula Frintová obsadila druhé místo v závodě SP v turecké Alanyi.

Martin Biháry, sport zrak. pos.
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