
Úspěšný team mladých karlovarských snowboardistů

Boží Dar – I přes nepříliš dob-
ré podmínky letošní zimy do-
sahují děti a junioři freestyle-
snowboardového teamu pod
záštitou spolku Local parks,
z.s., velmi dobrých výsledků.
Spolek Local parks již několi-
kátým rokem organizuje čin-
nost sportovního centra mlá-
deže – úseku snowboardingu
na Božím Daru.

Za podpory Karlovarského
kraje a Svazu lyžařů České re-
publiky se podařilo vytvořit
velmi dobré podmínky pro
trénink a rozvoj nadaných
mladých snowboardistů.

Dobře nastavený tréninko-
vý plán zahrnuje nejen pří-
pravu v tělocvičně a na domá-
cích horách, ale i časté vý-
jezdy do alpských středisek.
Děti tak mají možnost pravi-
delného tréninku v dobrých
podmínkách. Nastavený pro-
gram přináší již druhým
rokem velmi dobré výsledky a
snowboardisté velmi dobře
reprezentují Karlovarský kraj

nejen na území republiky, ale
i v zahraničí.

Závodník Daniel Kašpar
(*1998), jakožto oficiální člen
juniorské reprezentace ČR,
zajel velmi dobrý výsledek na
světové olympiádě mládeže v
Lillehammeru v termínu 10.-
20.2. 2016. Ve velmi těžké dis-
ciplíně U-rampa ve světové
konkurenci skončil na krás-
ném 14. místě. V rámci tréno-
vání na tento závod se zúčast-
nil i dalších závodů přede-
vším ve Švýcarsku, odkud při-
vezl rovněž cenná umístění,
Big Air Davos (SUI) 16. 1. – 27.
místo, U-rampa Grindelwald
(SUI) 6. 2. – 11. místo.

Další úspěchy slaví závod-
níci Karlovarského kraje na
závodech série Valley Ralley v
rakouském údolí Zillertal. V
průběžném pořadí v polovině
série vede mladičká Marie
Kresingerová (*2003) se dvě-
ma vítězstvími s přehledem
svoji kategorii. Její sestra
Adéla Kreisingerová (*1999) je

potom na průběžné druhé po-
zici se ztrátou jednoho bodu na
vedoucí Rakušanku. Další ju-
nior Jan Rovenský (*1999) je
pak v této sérii na průběžné
první pozici ve své kategorii.

Závodníci potvrdili výbor-
nou formu i na olympiádě dětí
a mládeže, jež se konala v Ús-
teckém kraji v termínu 17. –
22. 1.

Snowboardisté podrželi re-
prezentaci Karlovarského
kraje, kdy z celkových sedmi
medailí pro Karlovarský kraj
přivezli snowboardisté šest.
Marie Kreisingerová získala
zlatou medaili z disciplíny slo-
pestyle a k tomu přidala dvě
bronzové ze slalomu a snow-
boardcrossu.

Roman Zaňka získal stříbr-
nou v disciplíně slopestyle a
bronz ve snowboardcrossu,
Sebastian Horník pak přivezl
stříbro rovněž ze snowboard-
crossu. Další závodníci teamu

Local parks pak reprezento-
vali v této soutěži Ústecký kraj
a rovněž bodovali. Filip Kap-
lan vybojoval stříbro a bronz
ve slopestylu a snowboard-
crossu a jeho sestra Beata
Kaplanová brala stříbro ve
slopestylu.

Před snowboardisty je nyní
nabitý měsíc, kdy vrcholí zá-
vodní sezona, před sebou mají
tři závody Českého poháru ve
freestyle snowboardingu a
další závody v zahraničí. Vě-
říme, že mladí závodníci svoji
formu udrží a budou nadále
vozit cenná umístění pro Kar-
lovarský kraj a Českou re-
publiku. Spolek Local parks
nadále hledá nadané mladé
snowboardisty, které by mohl
dál vést ke sportovním úspě-
chům jako své současné čle-
ny. V případě zájmu o bližší in-
formace neváhejte kontakto-
vat manažera teamu pana Fi-
lipa Majkuse na mailové ad-
rese: filip@localparks.cz.

Filip Majkus

Adéla Kreisingerová při triku FS 360 v závodě Zillertaler Valley Ralley ve středisku Gerlos 24. 1. 2016. Foto: Ästhetiker/Gustav Ohlsson

Marie Kreisingerová při triku Method v závodě Zillertaler Valley Ralley ve středisku Gerlos 24. 1. 2016. Foto: Ästhetiker/Gustav Ohlsson

Dan Kašpar při triku FS 720 cork v závodě Zillertaler Valley Ralley v středisku Kaltenbach, 19. 12. 2015. Foto: Ästhetiker / Matt McHattie

Soutěž

S Deníkem na lyže do Skipotu Potůčky
Jedním z vyhlášených skiareálů v zá-
padních Čechách je ten potůčkovský.
Ano, je to tak. Skipot Potůčky již něja-
kou dobu patří mezi špičkové skiareály
nejen v Česku. Karlovarský deník pro
vás ve spolupráci se Skipotem Potůčky
přichystal soutěže o celodenní pasy.
Stačí jen správně odpovědět na soutěž-
ní otázku a čekat na páteční slosování,
ve kterém každý týden budou odměně-
ni tři šťastlivci celodenním skipasem.

Kolik sjezdovek má k dispozici Skipot
Potůčky?

a) tři
b) dvě
c) jednu
Nápovědu najdete na webových

stránkách www.skipot.cz nebo face-
booku SKIPOT Skiareál Potůčky. Soutěž bude vycházet vždy v
pondělí, středu a pátek. V pátek pak bude týdenní kolo ukonče-
no v 10.00 hodin a z došlých správných odpovědí budou vyloso-
váni tři výherci, kteří budou následně kontaktováni k předání
výhry. Správné odpovědi můžete zasílat na mailovou adresu:
daniel.seifert@denik.cz, a to do pátku 26. února.

Nejdek na úvod přípravy remizoval v Kadani
Nejdek – První přípravné
utkání odehráli o víkendu
hráči čtvrtého celku tabulky
Krajského přeboru Karlovar-
ského kraje FK Nejdek na
umělce kadaňského Tatranu.
Tam sice po prvním poločase
prohrávali rozdílem jedné
branky, ale po změně stran
dvěma góly otočili ukazatel
skóre ve svůj prospěch. O ví-
tězství pak přišli Krušnohorci
až v závěru utkání, kdy Kadaň
dotáhla duel do nerozhodného
konce 2:2.

V prvním poločasu se hra
odehrávala mezi vápny, s ně-
kolika pološancemi na obou
stranách. Domácím se ale po-
dařilo nakonec jednu příleži-
tost úspěšně vyřešit a zakon-
čit, čímž si do šaten brali jed-
nogólové vedení.

Ve druhém poločasu pak

převzali aktivitu nejdečtí hrá-
či a na vyrovnávací branku se
dlouho nemuselo čekat, když
se po individuální akci stře-
lecky zaskvěl Jiří Falatek. Pro
nejdecké barvy však bylo ještě
lépe, když Tomáš Jílek při-
pravil gólovou lahůdku pro
Tomáše Chlupa a ten nezavá-
hal a Nejdek šel do vedení. Po-
té měli Nejdečtí další vylože-
né příležitosti, které nevyuži-
li, ale gólová radost byla již
pouze na straně Kadaně, která
vyrovnala z ojedinělé akce ve
druhém poločase.

TatranKadaň–FKNejdek
A 2:2 (1:0). Branky Nejdku:
Falatek Jiří, Chlup Tomáš. FK
Nejdek: Bílek (Franz) – Man-
dous, J. Rutrle, Draxal, Jílek,
Kinkal, Pachta, Valvoda, Fa-
latek, F. Rutrle, Chlup, Šev-
čík. Trenér: Marián Mecele.
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