Dvě medaile pro šermíře na Mistrovství ČR v šermu fleretem žáků - historický úspěch
mladých závodníků oddílu Šerm Sokol Šternberk
V sobotu dne 26. 5. 2018 proběhlo v Brně Mistrovství České republiky v šermu fleretem kategorie žáků a
žaček, poslední vrcholná soutěž sezony 2017-2018. Organizátorem soutěže byl partnerský oddíl šermu TJ Sokol Brno
I., který přivítal z průběžných turnajů sezony kvalifikované závodnice a závodníky v novém prostředí, a to ve
sportovní hale VFU Brno na Palackého třídě. Do soutěže se kvalifikovali svými výsledky i závodníci Vladimír Knob a
David Kvapil z oddílu Šerm Sokol Šternberk.
V konkurenci 30 závodníků z 12 oddílů ČR si oba vybojovali postup mezi nejlepší závodníky finálové osmičky a
následně i finálově čtyřky, aby se spolu utkali o postup do závěrečného finálového boje o titul Mistra. Vladimír Knob
v bojích prvního kola v 6 členných skupinách získal po 5 vítězstvích druhou pozici průběžného pořadí, David Kvapil po
4 vítězstvích a jedné porážce šesté místo průběžného pořadí. V další části soutěže přímé eliminace porazil Vláďa
Ivana Víchu z oddílu Sportovní šerm Zlín 15:11, Vojtěcha Geriše z oddílu TJ Sokol Brno I. po velmi napínavém a
vyrovnaném boji 15:14. V semifinálovém zápase se poté utkal se svým oddílovým kamarádem Davidem Kvapilem o
postup do finálového boje o zisk titulu Mistra České republiky. David Kvapil v eliminačních bojích porazil Jáchyma
Hasíka z oddílu TJ Slezan Opava 15:6 a ve čtvrtfinálovém zápase zdolal třetího nasazeného závodníka Pavla Kozáka
z klubu Šerm Ostrava poměrem 15:5. Semifinálové utkání mezi našimi oddílovými kamarády bylo velmi vyrovnané a
napínavé. Zvítězil v něm Vláďa poměrem 15:13 a vybojoval si tak postup do finále mistrovské soutěže, v němž
podlehl poměrem 9:15 závodníkovi Martinu Slezákovi z domácího oddílu TJ Sokol Brno I. a vybojoval tak 2. místo,
stříbrnou medaili a titul Vicemistra ČR. Spolu s celkovým 3. místem a bronzovou medailí Davida Kvapila v tomto
turnaji je to historický úspěch mladých borců našeho malého oddílu, který ve Šternberku působí již od září roku 2005.
David Kvapil tak velmi úspěšně ukončil své působení v žákovské kategorii a připravil si dobrou půdu do kategorie
kadetů, do níž vstoupí v nové sezoně 2018-2019. Podobně i Vladimír Knob, který, ač nyní věkem mladší žák, si po
této účasti připravil výbornou pozici v žákovské kategorii příští sezony, kam již svým věkem bude patřit.

Vladimír Knob (druhý zleva) 2. místo a David Kvapil (čtvrtý zleva) 3. místo při vyhlášení výsledků Mistrovství ČR žáků 2018 v Brně.

Úspěšná výprava oddílu Šerm Sokol Šternberk: David Kvapil (první zleva), Martin Látal - trenér, Vladimír Knob (první zprava)
spolu s otci obou oddílových kamarádů.

Tyto výsledky posunuly Vladimíra Knoba z 9. pozice před mistrovskou soutěží na celkové 5. místo a Davida
Kvapila z 10. pozice na celkové 7. místo v pořadí žebříčku Českého poháru z 53 závodníků v České republice za sezonu
2017-2018. Viz stránky Českého šermířského svazu v sekci žebříčky: http://www.czechfencing.cz.
Srdečně blahopřejeme, přejeme hodně štěstí a pevné zdraví do další sezony 2018-2019. ML

