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Jan Priessnitz, kategorie M16, největší 
úspěch: 2. místo 
na MEŽD litva 
2012, letošní 
cíl: do 10. místa, 
zlato 
z týmů

Matěj Žáček, kategorie M16, největší 
úspěch: 10. místo 
na MEŽD litva 
2012, letošní 
cíl: stejný jako 
Honza, zdůraz-
ňuje, že kolek-
tivní myšlení je 
důležité :-)

Robert Polák, kategorie M16, největší 
úspěch: 3. místo 
na MEŽD litva 
2012, letošní 
cíl: týmová me-
daile, bedna by 
byla příjemným 
překvapením

věřme, že se našim reprezentantům 
bude na Mistrovství Evropy žáků 
a  dorostu 2013 dařit a že přivezou 
z vysočiny co nejvíce medailí. Přejme 
jim k  tomu hodně štěstí, co nejlepší 
počasí a co nejrychlejší nohy. 
Za Sk Radiosport

Iva a Jiří Marečkovi, Jakub Šrom

Po absolvování celostátních závodů 
na Hrčavě a v Aši pokračoval boj o 20 
míst v kategoriích MD14 a MD16 na 
nominačním soustředění na Zvůli. Poté 
bylo rozhodnuto o nominaci na letoš-
ním Mistrovství Evropy, které proběhne 
12.-16. června 2013 na vysočině.
Z dvacetičlenné české výpravy se z  bí-
lovického Sk RADioSPoRT nomi-
novalo 7 závodníků, což je nejvíce ze 
všech oddílů v republice. Největší souboj 
o nominaci byl sveden v kategorii M14, 
kde se závěrečného soustředění zúčast-
nilo 11 závodníků. vedení nominačního 
žebříčku se ujali Martin kinc a vojtěch 
bžatek, dalším nominovaným z našeho 
oddílu je Dominik Šrom.
v dorostenecké kategorii M16 byli 
úspěšní další 3 bílovičtí sportovci. 
výborně si vedli a nominaci vedou Jan 
Priessnitz a Matěj Žáček. Robert Polák 
obdržel pro své dlouhodobě vynikající 
výsledky „divokou kartu“. kateřina 
bžatková zvítězila v nominačním žeb-
říčku a nominovala se v kategorii D16. 
Další podrobnosti a aktuální informace 
najdete na webu Sk RADioSPoRT 
(www.foxtimes.ic.cz) v článku MEŽD 
SPEciÁl 2013.
Českou republiku a Sk RADio-
SPoRT budou na MEŽD2013 repre-
zentovat tito sportovci:

kateřina bžatková, kategorie D16, 
největší úspěch: 
3. místo na 
MEŽD 2012 
litva, letošní 
cíl: individuální 
medaile

Martin kinc, kategorie M14, největší 
úspěch: 9. místo 
na MEŽD 2012 
litva, letošní 
cíl: individuální 
medaile, medaile 
z týmů

vojtěch bžatek, kategorie M14, nej-
větší úspěch: ještě 
nebyl na ME, 
letošní cíl: zůstá-
vá tajemstvím

Dominik Šrom, kategorie M14, nej-
větší úspěch: ještě 
nebyl na ME, 
letošní cíl: být 
v první půlce 
výsledkové listiny

žáků a dorostu 2013 v rádiovém orientačním běhu 
ukončena!

NomiNacE Na miStRovStvÍ EvRopy
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svým způsobem velký úspěch, ať už pro 
A družstvo, tak i b družstvo, které letos 
také postupuje do MS iii. v základní 
třídě MS v. pak hraje naše c družstvo, 
za které letos začne hrát i naše zatím 
jediná žena.
Stolní tenis není zrovna sportem, kte-
rý by nějak zvlášť přitahoval sponzory 
a pokud chceme aby se náš oddíl mohl 
účastnit registrovaných soutěží, roz-
hodli jsme se pro koupi dvou nových 
závodních stolů, na které se všichni 
členové oddílu složili. Jeden takový 
stůl stojí min. 12.000 kč. když k tomu 

přičteme cenu síťky 1.000 kč a pálek, 
které si hráči také musí kupovat, dá se 
říct, že i tento sport, vždy označovaný 
za jeden z nejlevnějších, si začíná klást 
stále vyšší nároky na kapsu každého 
jednotlivého hráče. celé vybavení pro 
tyto soutěže musí splňovat meziná-
rodní podmínky a musí mít schválení 
a označení iTTF. Tak tedy letošní 
soutěž budou naše tři družstva hrát již 
jen na schválených - certifikovaných 
stolech. k již dříve pořízeným stolům 
zn. butterfly nyní přibudou švédské 
zn. Stiga.

Jelikož dobrých hráčů není nikdy dost, 
rádi přivítáme zájemce o tento sport 
v našich řadách, obzvlášť těch, kteří jej 
již provozovali či dosud hrají. A samo-
zřejmě nejvíc uvítáme žáky a žákyně, 
kteří by se chtěli tento pohybově vše-
stranný a masově oblíbený sport naučit 
a  hrát závodně. Zájemci se o našem 
oddíle stolního tenisu mohou dozvědět 
více na webové stránce :
www.bilovice.info/pingpong/

Petr Uličný
vedoucí oddílu


