Sport ze Šumperska a Jesenicka

Přebor Šumperku ve vzpírání
opanovali Tomáš a Michal Pliskovi
Pliska (celkově 10. místo),
Zbyněk Košťák (celkově 13.
místo) a Ivana Kalousková
(celkově 16. místo).

MARTIN SCHWARZ

Šumperk – Celkem sedmnáct
závodníků a závodnic nastoupilo k dalšímu ročníku
šumperského přeboru ve
vzpírání, který proběhl v sobotu 6. října v prostorách
místního vzpěračského oddílu. Právě domácí borci soutěž
ovládli a vybojovali dva nejcennější kovy.
První příčku obsadil vedoucí
TJ Lokomotivy Šumperk Tomáš Pliska, jenž trhnul 97 kilogramů a v nadhozu stačil na
120 kilogramů. Ačkoli se
umístil ze všech nejlépe, se
svým výkonem nebyl zcela
spokojený.
„Dá se říci, že jsem se přiblížil k vahám, které běžně na
soutěžích chodím jako základy. Kombinace stresu z přípravy a bolavých zad bohužel
neumožnila, abych zvedl
o něco víc. I když jsem moc
chtěl, prostě to nešlo,“ mrzelo
Plisku.
Co ho naopak mohlo těšit,
byl úspěch jeho bratra Michala. Ten totiž bral druhou pozici
po zvládnutí 90 kilogramů
v trhu i nadhozu. Mezi nejlep-

NEJVĚTŠÍ SILÁK. Vedoucí oddílu šumperských vzpěračů Tomáš Pliska
skončil v domácí soutěži na prvním místě. Foto: Vzpírání Šumperk

ší trojici absolutního pořadí se
vtěsnala i jedna žena. Držitelka titulu Mistryně České republiky ve vzpírání Masters
a účastnice letošního Mistrovství Evropy žen Julie Švecová

za sebou nechala řadu siláků.
Členka oddílu Vzpírání Haná
zvedla 72 a 83 kilogramů, což jí
stačilo na bronzový kov.
Město Šumperk ještě reprezentovali veterán Ladislav

UDĚLALI DOBROU VĚC
Šumperští vzpěrači navíc nezklamali ani v doplňkové
soutěži, kterou bylo namotávání závaží. Probíhalo následovně: otáčením kolíku v napnutých rukách závodníci
namotávali těleso určité váhy,
odpovídající jejich věkové kategorii. Cvik byl ukončen ve
chvíli, kdy se závaží dotklo
kolíku. První příčku obsadil
Zbyněk Košťák, ze třetího
místa se radovala Ivana Kalousková.
Akci završila účast na charitativní sbírce s názvem Tahej
pro Kamilku, v rámci níž jednotliví sportovci i celé oddíly
přispívají na rehabilitaci mladé slečny.

POŘADÍ ŠUMPERSKÝCH
VZPĚRAČŮ
1. Tomáš Pliska
2. Michal Pliska
10. Ladislav Pliska
13. Zbyněk Košťák
16. Ivana Kalousková

Zábřežská zápasnice uspěla Gólová smršť. Mohelnice
na turnaji v Chorvatsku
přetlačila Dolany
Zábřeh, Veli Lošinj – Město
Zábřeh má dobré jméno
v dalším, méně tradičním
sportu. Na přelomu září a října
mu ho udělala zápasnice
v karate Alena Bajerová. Zúčastnila se mezinárodního
turnaje Adria Cup v chorvatském městečku Veli Lošinj.
Zpátky domů odjížděla se
dvěma medailemi na krku.
„Na turnaj dorazili karatisté
z různých zemí, včetně účastníků z České republiky. Měli za
úkol soutěžit ve formách
a bojích,“ popsala Bajerová.

Zábřežská sportovkyně
nejprve v konkurenci více než
50 závodníků vyhrála formu
Kontra Set. Poté brala stříbrnou medaili z bojů v nejvyšší
ženské kategorii (jedná se
o kategorii FA).
„Kromě medailí jsem z rukou mistra Prof. Dr. Rudolfa
Jakhela obdržela vyšší technický mistrovský stupeň,
přesněji III. Dan,“ dodala Bajerová. Výraz Dan označuje
technický stupeň v tradičních
japonských bojových uměních. (msc)

Mohelnice – Divokou bitvu
v sobotu svedli fotbalisté Mohelnice proti Dolanům. Především první poločas nabídl
nevšedně ofenzivní podívanou, během necelých čtyřiceti
minut padlo šest branek. Tři
body a výhru 4:3 nakonec domácím vystřelil z nařízené
penalty jejich kapitán a hrající
trenér Roman Kuba.
Běžela teprve 7. minuta
a domácí Hlaváč otevřel skóre.
Když zanedlouho vyrovnal
dolanský Grézl, vrátil Mohelnici náskok kapitán Kuba.

Střílelo se a střílelo, až před
koncem první půle na tabuli
svítil výsledek 3:3.
„Řekli jsme si, že na soupeře
chceme od začátku vletět,
a Dolany hrály také hodně
dopředu, proto padlo v prvním
poločase tolik gólů,“ komentoval nezvyklý start duelu
hlavní kouč Mohelnice..
Rozhodla 76. minuta, kdy
právě Roman Kuba proměnil
penaltu. Stav 4:3 už si domácí
pohlídali. Mohelnice zapsala
druhé vítězství za sebou, 28.
října vyzve Lutín. (msc)

