český svaz
biatlonu
Bronzová medaile Jaroslava Soukupa na MS 2012,
Světový pohár v biatlonu 2012 v Novém Městě na Moravě
Rok 2012 byl pro Český svaz biatlonu specifický, neboť
po 31 letech se u nás konečně zastavil kolotoč Světového poháru v biatlonu. Tímto je uplynulý rok svým
způsobem velmi mimořádný. Příznivci biatlonu
mohli na vlastní oči vidět všechny hvězdy a budoucí hvězdičky světového pole.
Vedle každoročních běžných
aktivit a sportovní činnosti však
kladl na svaz zvýšené požadavky na finanční, organizační, materiálové a zabezpečovací
potřeby. Vrcholící finální přípravy pro blížící
se Mistrovství světa v roce 2013, spolu se
zabezpečením a provedením 5. kola Světového poháru 2012 v Novém Městě na Moravě, znamenaly v lednu velký nápor pro
všechny organizátory a rozhodčí. Pořadatelství této významné sportovní akce
bylo poslední prověrkou českého biatlonu před nejvýznamnější akcí
roku 2013.

Michal Šlesingr
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Od roku 2008, kdy se svaz stal pořadatelem mistrovství světa, byla každý
rok v Novém Městě na Moravě organizována minimálně jedna mezinárodní
akce. Zkušenosti z pořádání Světového poháru v roce 1981 v Krušnohorském biatlonovém areálu v Jáchymově se tisíckrát změnily, a přítomno bylo
už jen pár tehdy začínajících organizátorů a rozhodčích.
Provedený novoměstský Světový pohár proběhl na velmi dobré sportovní
úrovni, ke které také bezesporu přispělo bezchybné organizační zabezpečení
celé akce, jak konstatovala také přítomná generalita Mezinárodní unie biatlonu IBU, v čele s jejím prezidentem
Andersem Bessebergem. Potěšeni výkonem pořadatelů byli sportovní ředitel
IBU Franz Berger i technický delegát
Kari Korpela. Tato konstatování dávají
předpoklady a současně zavazují pořadatele Mistrovství světa 2013.
Světový šampionát se uskuteční
ve dnech 7.–17. února 2013 v novoměstském areálu Vysočina
Jeho přípravě a organizačnímu zabezpečení ČSB dlouhodobě věnuje trvalou pozornost. Vždyť tato významná
sportovní akce má v českém teritoriu a v
biatlonu svoji premiéru. Úspěšný průběh
letošního SP zobrazovala také spokojenost aktivních účastníků této akce, a to
jak se závodními tratěmi, jejich zabezpečením i technickým zázemím areálu.
Zejména mile překvapil zvýšený zájem
diváků, kteří přicházejí postupně biatlonu na „chuť“. Český biatlon zahraničním
závodům skvělou diváckou kulisu v minulosti tak trošku záviděl.
Vcelku dobré sněhové podmínky
v domácím prostředí umožnily provedení všech plánovaných domácích
soutěží, především závodů Českého
poháru. Do jeho soutěží vyslalo své
reprezentanty 28 klubů! Ve vyrovnané
soutěži klubů si nejlépe vedli sportovci z BK Jilemnice, kteří za své výkony
získali 6170 bodů. V těsném závěsu
za nimi zůstala reprezentace KB OEZ
Letohrad s 6057 body a na bronzové
příčce skončil SKP Jablonec s 5561
body. O vítězství jilemnických biatlonistů rozhodly především vyrovnané
výkony ve všech věkových kategoriích
a vítězství v dorostenecké kategorii
(2931.57 b.). Jilemnickým sportovcům
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se tak podařilo obhájit loňské celkové
vítězství v klubové soutěži. Nejúspěšnějším klubem v žákovské kategorii
a vítězem této kategorie byli nejmladší biatlonisté KB OEZ Letohrad, kteří
přispěli do bodové pokladnice klubu
vkladem 2016 bodů. Seniorská kategorie se stala kořisti SKP Jablonec se
ziskem 1967 bodů
Světový pohár biatlonu zobrazuje
v podstatě celoroční výkonnost jednotlivců
i státní reprezentace jednotlivých národních svazů samostatně pro kategorii mužů
i žen. Z české reprezentace si v mužské
kategorii nejlépe vedl Michal Šlesingr, který ve stovce nejlepších světových biatlonistů obsadil desátou příčku. Potěšující je
skutečnost, že do této stovky nejlepších
se zařadili i zbývající čeští reprezentanti,
startující ve SP – Jaroslav Soukup (umístil
se jako 25.), Ondřej Moravec (28.), Tomáš
Holubec (61.) a Zdeněk Vítek (71.) Mezi
státními reprezentacemi 41 národních
svazů, které získaly v soutěžích Světového poháru v rámci Poháru národů body,
se naši muži umístili na 6. místě! A dosáhnout na body v závodech SP není
rozhodně jednoduché. Náročné je totiž
již splnění samotného technického limitu,
umožňujícího start v soutěži SP. Jednotlivé dílčí závody této soutěže mají stanoven limit pro počet startujících na max.
108 sportovců. Body získávají jen ti, kteří
skončili v pořadí do 40. místa. Vítězství
znamená 60 bodů, čtyřicátý v cíli bere
1 bod. Proto dosažené šesté místo
v žebříčku světového biatlonu nejúspěšnějších státních reprezentací
je výrazným úspěchem českého
mužského biatlonu.
Ženské reprezentaci se zatím v této soutěži nedaří vyrovnat mužským kolegům. Z 26
národních federací, které
v ženské části SP bodovaly, skončily v polovině
žebříčku, když obsadily
13. místo. Nejlépe si
z českých reprezentantek vedla v seriálu soutěží SP Veronika Vítková,
která se v TOP
100 nejlepších
světových
biatlonistek

Ondřej Moravec
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Program soutěží na Mistrovství světa v biatlonu 2013
Čtvrtek 7. 2.

závod smíšených štafet

start v 17.30 hod.

Sobota 9. 2.

sprint mužů

start ve 13.00 hod.

Sobota 9. 2.

sprint žen

start v 16.15 hod.

Neděle 10. 2.

stíhací závod mužů

start ve 13.00 hod.

Neděle 10. 2.

stíhací závod žen

start v 16.15 hod.

Středa 13. 2.

vytrvalostní závod žen

start v 17.15 hod.

Čtvrtek 14. 2.

vytrvalostní závod mužů

start v 17.15 hod.

Pátek 15. 2.

štafetový závod žen

start v 17.15 hod.

Sobota 16. 2.

štafetový závod mužů

start v 15.15 hod.

Neděle 17. 2.

závod s hromadným startem žen

start ve 12.00 hod.

Neděle 17. 2.

závod s hromadným startem mužů start v 15.00 hod.
umístila
na 25. pozici.
Do této skupiny elitních světových biatlonistek se ještě
na 93. místo zařadila Gabriela
Soukalová.
Na světových šampionátech
dosáhla
česká
reprezentace

dvou medailí – 1x stříbrnou na MSJ a 1x
bronzovou na MS. O stříbrnou se zasloužila štafeta juniorů Vávra, Krupčík,
Žák, Krčmář na mistrovství ve finském
Kontiolahti. Mezi jednotlivci na tomto
šampionátu si nejlépe vedl Matěj Krupčík, který ve vytrvalostním závodě skončil sedmý. Na vrcholné soutěži sezony,
seniorském Mistrovství světa v německém Ruhpoldingu, si z naší reprezentace nejlépe počínal Jaroslav Soukup,
který ve vytrvalostním závodě získal poprvé ve své kariéře bronzovou medaili.
Vytrvalostní závod je tak naší nejlepší
disciplínou a v roce 2012 to potvrdili
svým výkonem Michal Šlesingr šestou
příčkou a Ondřej Moravec 12. místem.
V závodě MS ve smíšených štafetách v konkurenci 27 celků skončil náš
kvartet Vítková, Tomešová, Moravec,
Šlesingr na osmém místě. Celkově
tak vystoupení na MS bylo hodnoceno velmi pozitivně.
V nové světové soutěži –
Zimní světové olympiádě
mládeže, která se uskutečnila v rakouském
Innsbrucku a které
se zúčastnila také
česká dorostenecká reprezentace,
si nejlépe vedla Jessica

Jaroslav Soukup
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Jislová, která mezi 48 soupeřkami ze
30 národních federací obsadila v rychlostním závodě šesté a ve vytrvalostním závodě sedmé místo. Stejného
umístnění dosáhla i smíšená štafeta
ve složení Erika Jislová, Jessica Jislová, Adam Václavík a Ondřej Hošek,
která mezi 24 celky skončila osmá.
Novinkou zde bylo zařazení další disciplíny – závod smíšených štafet spolu s lyžaři, který bohužel velmi ovlivnilo špatné
počasí. A ještě jeden úspěch mladé biatlonové reprezentace stojí za připomenutí: tradiční závod olympijských nadějí,
který se uskutečnil v domácím prostředí
jabloneckého areálu. Zde v osmi závodech stanuli 7x na stupních vítězů čeští
reprezentanti. O tento úspěch se zasloužili: 2x Anna Tkadlecová, 2x Adam Václavík a dále Štěpán Ševčík, Milan Žemlička
a Erika Jislová.
Úspěšně si vedl český biatlon i v neolympijském letním biatlonu. Na otevřeném Mistrovství Evropy v krosovém
biatlonu, které proběhlo ve slovenském
Osrblí, sice naši na žádnou z medailí
nedosáhli, ale těsně pod stupni vítězů
na 4. místě skončila smíšená seniorská štafeta Pavla Schorná, Lea Johanidesová, Tomáš Bystřický a Petr
Balcar; stejné umístnění si zopakovala
ve stíhacím závodě Pavla Schorná.
Z ruské Ufy, kde se uskutečnil světový šampionát v biatlonu na kolečkových
lyžích, přivezla česká reprezentace
3 medaile – 1x stříbrnou a 2x bronzovou. O stříbro se zasloužil v rychlostním
závodě junior Michal Žák, na bronz dosáhly smíšená juniorská štafeta (Černá,
J. Jislová, M. Krupčík, Žák) a také seniorská štafeta (Landová, Johanidesová,
T. Krupčík, Exler).
V Českém poháru v letním biatlonu,
do jehož závodů vyslalo své reprezentanty 43 klubů, si nejlépe
vedl KB Nové Město
na Moravě se ziskem
5565,71 bodů, který
zvítězil před SK
Rover Praha –
5171,43 bodů
a třetí skončil
KB Střelka
Brno se ziskem 5167,62 bodů.
V žákovské kategorii
Letní biatlon – P. Balcar
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Tribuna

Letní biatlon – Pavla Schorná

byl nejúspěšnější KB Břidličná před KB
Nové Město a KB Střelka Brno, v dorostenecké kategorii bylo pořadí KB Nové
Město, KB Tatran Železná Ruda a KB
Litice. Mezi seniory to byl klub Kapslovna
před KB Jílové a SK Rover Praha.
Na všech úrovních, ale především
v klubech, probíhala průběžně celoroční
tréninková a sportovní činnost. Na úrovni státní reprezentace byla směřována
k ZOH 2014, které proběhnou v ruské
Soči. Vždyť v nastávající sezóně v závodech Světového poháru a především
na šampionátu v Novém Městě na Moravě se bude bojovat již o splnění výkonnostních kritérií pro účast v olympijských
soutěžích roku 2014. V náročné přípravě, kterou prochází také česká reprezentace, došlo k vážnému zranění Jaroslava
Soukupa – jednoho z „horkých“ kandidátů na některou z medailí na novoměstském šampionátu; to mu neumožnilo
nejen pokračovat v další tvrdé přípravě,
ale vážně ohrozilo i jeho starty v sezóně 2012/2013. V těchto dnech, píšeme

Letní biatlon, st. č. 40 – Matěj Krupčík

koncem října, však již je zpět v přípravě
a všichni věří, že vše dožene.
Pro rok 2013 připravil ČSB opět bohatý
sportovní program pro své členy a zájemce. Na úplném vrcholu je samozřejmě pořadatelství světového šampionátu, jehož
provedení chce svaz využít nejen k propagaci biatlonu, ale také k nabuzení touhy
být aktivně při tom přímo v místě konání.
Z těchto důvodů počítáme s účastí našich
obyvatel, kteří nejlépe podpoří reprezentanty na domácí půdě. Konečným výsledkem uspořádání MS by mělo být zvýšení
zájmu o biatlon ze stran mladých sportovců
k přípravě v jednotlivých klubech. Připraveny jsou domácí soutěže v zimě v plném
rozsahu 5 kol Českého poháru v kategoriích dorostu a dospělých, které startují již
15. 12. v Harrachově, a 3 kol poháru žactva – start na tratích a střelnici v dějišti MS
v Novém Městě již 5.–6. ledna 2013.
Těšíme se s vámi na viděnou v Novém
Městě na Moravě, jakož i na soutěžích,
pořádaných našimi kluby – sledujte www.
biathlonNMNM.cz a www.biatlon.cz.
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