
David Kvapil – Mistr ČR 

V historicky první soutěži o titul Mistra ČR v šermu fleretem kategorie mini-žáci pořádané oddílem Šerm Ostrava 

dosáhl na metu nejvyšší člen oddílu Šerm Sokol Šternberk, žák III. ZŠ, David Kvapil. Kategorie mini-žáků a mini-žaček 

byla zavedena poprvé v Českém šermířském svazu (ČŠS) v sezoně 2012-2013. Oddělila z kategorie mladších žáků 

věkově nižší ročníky pro větší motivaci a vyšší šance uspět na soutěžích. Letošní sezona 2013-2014 zahrnovala 

ročníky 2003 a mladší. V celorepublikovém žebříčku bylo 29 mini žáků, z nichž limit pro účast na Finále MČR, 

minimálně 3 dosažené body na soutěžích v sezoně, splnilo 24 z nich.  

 

Nástup závodníků a závodnic společné soutěže. 

Soutěže, která proběhla v neděli 1. 6. 2014, se zúčastnilo 17 mini-žáků a 8 mini-žaček.  Vzhledem k pravidlu o nutné 

účasti minimálně 9 závodníků v kategorii, a v mini-žačkách právě jedna chyběla, proběhl turnaj ve sloučených 

kategoriích. Sloučené soutěži dominovala Isabela Sedláková z oddílu šermu Sokol Bystřice nad Perštejnem, která v ní 

suverénně vyhrála. Po bojích v kole skupin a eliminačních zápasech porazila v semifinále Martina Ondrůška z oddílu 

Šerm Zlín poměrem 10:5 a ve finále zdolala Davida Kvapila 10:1. Získala tak titul Mistryně ČR v kategorii mini-žačky. 

   

Mini-žačky při vyhlášení.               David Kvapil a Vladimír Knob. 

Účast v soutěži si zajistil 7 body na turnajích i Davidův oddílový kamarád Vladimír Knob, pro kterého to byla první 

šermířská sezona. Po prvním kole obsadil 13. místo, v první eliminaci však prohrál s Ivanem Víchou z oddílu Sportovní 

šerm Zlín poměrem 6:10 a do dalších bojů nepostoupil. 



 

Mini žáci při vyhlášení. 

David Kvapil na své cestě za titulem vybojoval 5 vítězství v základní skupině, kdy od soupeřů obdržel pouhé 3 zásahy, 

v eliminaci postupně porazil Tomáše Chramostu z TJ Lokomotiva Liberec 10:1, Jonáše Beňoviče z oddílu Šerm Ostrava 

10:3 a Martina Slezáka ze Sokola Brno I. na čas 5:1. 

Celkovým druhým místem ve sloučené soutěži mini-žáků a mini-žaček a prvním místem v samostatné kategorii mini-

žáků tak vybojoval David Kvapil titul Mistra ČR v šermu fleretem z oddílu Šerm Sokol Šternberk. Srdečně gratulujeme 

a přejeme hodně motivace a sportovních úspěchů v dalších sezonách a vyšších kategoriích. ML 

 


