sobota 28. března 2015

Hokejová mládež

Sezona pomalu končí
Karlovy Vary – Uplynulý víkend znamenal konec soutěží
žákovských kategorií. Skvělého výsledku dosáhl ročník
2003, který vyhrál skupinu
ročníkové ligy žáků, když za
svými zády nechal věhlasné
týmy Sparty, Kladna či Litvínova. Solidní umístění po
skončení letošní sezony ale
mají na svém kontě i ostatní
žákovské kategorie karlovarského klubu.
Liga st. žáků ročníku 2001
skupina A, 36. kolo
HC Energie Karlovy Vary
– HC Kobra Praha 9:1 (1:1, 6:0,
2:0). Branky: Novotný 3, Rozhon 2, Křemen, Poizl, Rozhon,
Zdeněk. Asistence: Křemen 3,
Novotný 3, Stejskal 3, Poizl.
Poslední mistrovské utkání
této sezony rozhodli domácí ve
druhé třetině, v níž hostům
nastříleli hned šest branek. V
závěrečné části pak Karlovarští soupeřili spíše se svou
střeleckou produktivitou a jen
vinou neproměňování šancí
se připravili o dvouciferný výsledek.
Liga st. žáků ročníků 01/02
skupina B
V této kategorii Ligy žáků
hrály spojené ročníky 2001 a
2002. Karlovarský ročník 2002
obsadil v nadstavbové části
čtyř nejlepších týmů Karlovarského a Ústeckého kraje
konečné 4. místo.
Liga ml. žáků ročníku 2003
skupina C, 36. kolo
HC Energie Karlovy Vary
– HC Kobra Praha 11:1 (1:0,
5:0, 5:1). Branky: März 4, Krnáč 3, Rymon, Vogel, Zapf,
Galla. Asistence: Sapoušek 5,
Rymon 2, Vogel, Krnáč.
K poslednímu utkání sezony přijela do Karlových Varů
znovu Kobra Praha. Domácí
hráči hráli uvolněně a dostatečně trpělivě, za výrazného
povzbuzování rodičů postupně své skóre navyšovali a nakonec nadělili soupeři opět
přes deset branek. Po závěrečném hvizdu se mohli radovat nejen z vítězství v posledním utkání sezony, ale hlavně
z celkově prvního místa své
skupiny žákovské ligy. Při
slavnostním zakončení dostali pohár pro vítěze a pamětní medaile. Všem hráčů
patří uznání za předváděné
výkony v celé sezoně. Je nutné také poděkovat rodičům
hráčů za maximální podporu a
vynikající fandění.
Liga ml. žáků ročníků 03/04
skupina D
V této kategorii Ligy žáků
hrály spojené ročníky 2003 a
2004. Karlovarský ročník 2004
obsadil v nadstavbové části
čtyř nejlepších týmů Karlovarského a Ústeckého kraje
konečné 7. místo.
Minihokej 2.tříd roč. 2007
Poslední turnaj sehrály i
nejmladší hokejové naděje
ročníku 2006. V Nejdku za
účasti domácích a kluků z klubu Tachov/ Mar. Lázně dosáhly následujících výsledků.
Levá strana
HC Energie Karlovy Vary
– HC Rebel Nejdek 11:9.
Branky: Poizl 4, Malý, Fišer,
Roštejnský, L. Velinská, Stezková, Hudík 2.
Pravá strana
HC Energie Karlovy Vary
– HC Rebel Nejdek 11:2.
Branky: Keprta 2, Berger 5,
Šoupal 2, Pačíska, Potopalský.
Pravá strana
HC Energie Karlovy Vary
– HC Tachov/Mar. Lázně
12:14. Branky: Keprta 4, Berger, Poizl 4, Naď 2, Ostalskiy.
Vzhledem k tomu, že tým
HC Tachov / Mariánské Lázně nastoupil na turnaj pouze s
jedním týmem, odehrál se na
druhé straně ještě jeden nesoutěžní zápas mezi HC Energie Karlovy Vary a HC Rebel
Nejdek.
HC Energie Karlovy Vary
– HC Rebel Nejdek 7:5.
Branky: Malý 2, Fišer, Pačíska, Štaif 3.
(jč, hce)
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Dnes se konají závody handicapovaných plavců
JIŘÍ LINHART

Karlovy Vary – Sto dvacet závodníků z devíti českých a tří
zahraničních klubů se dnes v

Plavání
Pohárek 2015
Sokolově postaví na start prvního závodu Českého poháru
handicapovaných plavců „Pohárek 2015“. Vzhledem k to-

program, který čítá více než
370 individuálních startů, je
rozdělený do dvou bloků, od
9.30 do 13.00 a od 13.45 do 17.00
hodin. Patronem Pohárku je
osminásobný vítěz Velké pardubické, žokej Josef Váňa a
záštitu nad celou akcí převzali
primátor města Karlovy Vary
ing. Petr Kulhánek a starosta
města Sokolov Bc. Jan Picka.

mu, že pro plavce reprezentační úrovně bude „Pohárek“
posledním ostrým testem před
Otevřeným mistrovstvím Německa IDM Berlín 2015, které
je kvalifikačním závodem na
Mistrovství světa IPC 2015 a
Světové hry juniorů IWAS
2015, potvrdili účast všichni,
kdo patří mezi elitu českého
paralympijského plavání.
Závody budou v sokolovském bazénu zahájeny v 9.15
slavnostním nástupem všech
účastníků, následný plavecký

www.denik.cz

Váňovi koně se ukázali v Trevisu
k DOSTIHY
Treviso (ITA) – Sobotní odpoledne posledního víkendu
bylo opět ve znamení dostihů
v italském Trevisu. Stáj Josefa Váni se vypravila se třemi
koňmi.
V úvodním dostihu (crosscountry) na 3500 metrů se
představil, letos podruhé startující, Katchaba. Ten odstartoval na druhém místě, které

si držel až do poloviny dostihu, kde ho podjel jeden ze soupeřů. Po chvíli se vedoucí dvojice odpojila od zbytku pole.
Katchaba již ale nedokázal natolik zrychlit, aby je dohnal, a
tak proběhl cílem na 3. místě.
V dalším dostihu (siepi) na
3000 metrů se představil Nine,
který startoval na překážkách
podruhé v kariéře. Nine odstartoval na poslední pozici,
kde byl až do třetí překážky.
Poté začal ztrácet několik
délek na hlavní pole, kde zů-

stal až do cílové roviny. Tam
podjel jednoho ze soupeřů a
dostih dokončil na dalekém 4.
místě.
Jako poslední člen výpravy
se představil v dostihu (siepi)
na 3500 metrů sedmiletý valach Taquari. Zprvu byl stejně jako Nine v zadní části pole. V polovině dostihu byl posunut do středu pole. V závěrečném oblouku se dostal na
čelo a vytvořil si náskok několika délek a docválal si pro
jisté pětidélkové vítězství. (jv)

Lyžování

Na Klínovci se pojede Supercross na běžkách
Klínovec – Závod Klínovecký Supercross je ojedinělou kombinací jízdy ze svahu mezi skoky, v náročných klopenkách a volného vázání běžeckých lyží. Jedná se o česko-německý závod
pro mladé běžkaře ve věku 6–18 let, který proběhne ve Ski areálu Klínovec už dnes, tedy v sobotu 28. března. Supercross 2015 nabídne napínavé česko-německé souboje, které ještě umocní „vyřazovací systém“ závodů.
Závodníci na běžkách budou rozděleni do dívčích a chlapeckých věkových kategorií a soutěž probíhá dle formátu skicrosssnowboardcross. Po odjetí dvou kvalifikačních jízd se dle lepšího dosaženého času nasadí jezdci do „pavouků“ a jedou vždy čtyři najednou, z toho dva rychlejší postupují dále až do finále, ze
kterého vzejde vítěz. Na nejúspěšnější účastníky čekají pamětní medaile i věcné ceny. Závod organizuje Klub Krušných hor na
Klínovci v dětském lyžařském areálu u Penzionu MAX. Startovat mohou chlapci i dívky ve věku 6–18 let, kteří mají běžky, závodního ducha a hlavně odvahu pustit se z kopce dolů.
(jč, kl)

Mladí energetici vybojovali bronzové medaile
Karlovy Vary – Karlovarští
hokejisté ročníku 2007 se zúčastnili turnaje Chodovar Cup
2015, který se již pátým rokem
konal na zimním stadionu v
Tachově. Energie v průběhu
turnaje zvítězila ve čtyřech z
šesti utkání, která absolvovala, a obsadila konečné třetí
místo. Celkový triumf vybojovali Rytíři z Kladna.
Celý turnaj byl ukončen
slavnostním vyhlášením a
hráči si odvezli bronzové medaile a spoustu zážitků. I přes
náročnost celého víkendu neztráceli jak hráči s trenéry, tak
ani rodiče dobrou náladu, kterou zejména rodiče dávali najevo hlasitým fanděním a podporou našich malých hokejistů. Nejlepším hráčem Karlových Varů byl vyhlášen Jan

Hruška, který si kromě bronzové medaile přivezl také trofej a hokejku.
Členové karlovarského týmu stihli i malou procházku a
navštívili rozhlednu, ze které
mohli obdivovat krásu přírody v širokém okolí Tachova a
Českého lesa.
Nominace Energie, hráči:
Matěj Kříž, David Pačíska, Jan
Hruška, Jiří Malý, Denis
Keprta, Filip Fišer, Lukáš
Pech, Matěj Mikeš, Jan Šoupal, Petr Roštejnský, Marek
Heller, Patrik Hudík, Matěj
Berger, Ondřej Pačíska. Realizační tým: Jitka Bauerová a
Bronislav Píša (trenéři), Jiří
Malý (vedoucí týmu).
Utkání Energie
HC Mariánské Lázně – HC
Energie Karlovy Vary 1:18.

Branky Energie: Malý 5,
Pech 5, Hruška 4, Roštejnský,
Keprta, Šoupal, O. Pačíska.
HC Sparta Praha – HC
Energie Karlovy Vary 5:3.
Branky Energie: Pech, Malý,
Hruška.
HC Stuttgart – HC Energie Karlovy Vary 5:12.
Branky Energie: Roštejnský
3, Pech 2, Keprta 2, Malý 2,
Heller, Hruška, Berger.
Rytíři Kladno – HC Energie Karlovy Vary 11:7.
Branky Energie: Malý 2,
Hruška 2, Mikeš 2, Berger.
HC Sparta Praha – HC
Energie Karlovy Vary 4:7.
Branky Energie: Keprta 3,
Mikeš 2, Hudík, Berger.
HC Tábor – HC Energie
Karlovy Vary 2:3. Branky
Energie: Mikeš 2, Hruška. (en)

V malé hale KV Areny proběhne o víkendu
mezinárodní mládežnický turnaj ročníku 2001
JAKUB HOLUBEC

Karl. Vary – Ve dnech 27. – 29.
března 2015 uvidí tréninková
hala KV Areny mezinárodní
turnaj ročníku 2001 (U14).
Kromě tří českých špičkových družstev (Karlovy Vary,
Letňany, Chomutov) se zúčastní také kanadský výběr
provincie Alberta – Canadian
Explorers a nejlepší německá
mládežnická mužstva – Jungadler Mannheim a Starbulls
Rosenheim.
Rozpis turnaje
Pátek 27. března: HC Ener-

gie Karlovy Vary – HC Letci
Letňany (15:00), Jungadler
Mannheim – Piráti Chomutov
(16:10), Starbulls Rosenheim –
HC Energie Karlovy Vary
(17:20), Piráti Chomutov – HC
Letci Letňany (18:30), Starbulls Rosenheim – Jungadler
Mannheim (19:40).
Sobota 28. března: HC Letci Letňany – Canadian Explorers (9:30), HC Energie Karlovy Vary – Jungadler Mannheim (10:40), Canadian Explorers – Starbulls Rosenheim
(11:50), Piráti Chomutov – HC
Energie Karlovy Vary (13:00),

Jungadler Mannheim – Canadian Explorers (14:10), HC Letci Letňany – Starbulls Rosenheim (15:20), Canadian Explorers – Piráti Chomutov
(16:30), Jungadler Mannheim
– HC Letci Letňany (17:40), Piráti Chomutov – Starbulls Rosenheim (18:50).
Neděle 29. března: HC
Energie Karlovy Vary – Canadian Explorers (9:00).
Play-off: 1. semifinále – 2. a
3. (10:10), 2. semifinále – 1. a 4.
(11:20), o 5. místo (12:30), o 3.
místo (13:40), finále (15:10),
slavnostní zakončení (16:15).
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