
Výsledky mladých šermířů TJ Sokol Šternberk ze zápasů Finále MČR 

Dne 7. 6. 2015 proběhlo v Ostravě Finále MČR v šermu fleretem kategorie mini žáků, na které se v průběhu 

sezony nominoval Vladimír Knob, závodník šternberského oddílu šermu při TJ Sokol. V konkurenci 21 závodníků z 11 

klubů v České republice vybojoval 9. místo, kdy v bojích ve skupině získal 5 vítězství a jednu porážku, v eliminačních 

bojích nasazen jako 3. podlehl 14. nasazenému Hugo Wiesnerovi z oddílu Bohemians Praha 7:10. Toto umístění ve 

finálové soutěži znamenalo konečné 4. místo v celkovém žebříčku MČR kategorie mini žáků s 39 závodníky. 

 

Vladimír Knob (4. zleva) 4. místo při vyhlášení výsledků Finále MČR mini žáků v Ostravě. 

Cenný bronzový kov v podobě medaile přivezl mladý šermíř David Kvapil z turnaje Finále MČR pořádaném 

spřáteleným oddílem Sokol Bystřice nad Perštejnem v neděli dne 14. 6. 2015. V kategorii mladších žáků v šermu 

fleretem si v konkurenci 25 závodníků z 9 klubů v České republice vybojoval velmi pěkné 3. místo a bronzovou 

medaili, kdy v bojích ve skupině získal 4 vítězství a jednu porážku, v eliminačních bojích nasazen jako 6. porazil Víta 

Štencla z klubu Šerm Ostrava 12:6, Tomáše Veleho z TJ Lokomotiva Liberec 12:2 a podlehl pozdějšímu vítězi turnaje 

Martinu Slezákovi ze Sokola Brno I. 2:12.  Třetí místo ve finálové soutěži mu zajistilo stejnou 3. pozici i v celkovém 

žebříčku MČR 43 závodníků kategorie mladších žáků. 

Dobře si vedl i Vladimír Knob, který je věkem ještě v kategorii mini žáků, ale nominoval se i v této kategorii.  

Po 2 vítězstvích a 3 porážkách ve skupinových zápasech byl nasazen jako 15., v eliminačních bojích porazil Mikuláše 

Novotného z USK Praha 12:11 po vyrovnaném souboji, v němž třikrát otáčel vývoj zápasu ve svůj prospěch, a podlehl 

pozdějšímu vítězi turnaje Martinu Slezákovi 1:12. Obsadil tak celkově 14. místo v turnaji a zajistil si dobrý start z 11. 

místa v celkovém žebříčku v příští sezoně v této pro něj vyšší věkové kategorii. 



 

David Kvapil (3. zleva) 3. místo při vyhlášení výsledků turnaje Finále MČR  
v kategorii mladší žáci v Bystřici nad Perštejnem. 

 

David Kvapil 3. místo při vyhlášení celkového umístění MČR v kategorii mladších žáků. 

 



 

Šternberská výprava oddílu šermu při TJ Sokol v Bystřici nad Perštejnem. 

Srdečně gratulujeme, přejeme hodně štěstí a pevné zdraví do další sezony 2015-2016. ML 


