
Titul přeborníka ČOS pro Vladimíra Knoba a stříbrná medaile Davidu Kvapilovi 

Dne 21. 8. 2015 proběhl v Bystřici nad Perštejnem na závěr již tradičního letního šermířského soustředění 

pořádaného spřáteleným oddílem šermu při TJ Sokol přebor ČOS v šermu fleretem mládeže. Ve spojené kategorii 

mini žáci a mini žačky startoval závodník oddílu Šerm Sokol Šternberk Vladimír Knob. V konkurenci 14 závodníků a 

závodnic ze 7 šermířských oddílů vybojoval po 5 vítězstvích a jedné porážce v 1. kole, po 5 vítězstvích a jedné porážce 

ve 2. kole, 2 vítězných eliminačních zápasech 10:9 nad Vojtěchem Holemým z domácího klubu, 10:6 nad Janem 

Cigánkem z oddílu Šerm Ostrava a prohře ve finále s domácí závodnicí Michalou Illekovou 4:10 2. místo v soutěži a 

celkové 1. místo a titul Přeborníka ČOS v kategorii mini žáků. 

 

Vladimír Knob při vyhlášení výsledků přeborů ČOS kategorie mini žáků v Bystřici nad Perštejnem. 

V konkurenci 6 závodníků kategorie mladších žáků si opět ve dvoukolovém klání vybojoval po 4 vítězstvích a 

jedné porážce v 1. kole, 3 vítězstvích a 2 porážkách ve 2. kole, vítězstvím v eliminaci 12:7 nad Martinem Vobořilem 

z klubu KŠ SK Zlín pěkné 2. místo jeho oddílový kamarád David Kvapil, když ve finálovém zápase podlehl poměrem 

5:7 Martinu Slezákovi z oddílu TJ Sokol Brno. Oba cenné kovy v podobě medailí jsou dalším pěkným oceněním pro 

tyto nadějné závodníky. 



 

 

David Kvapil při vyhlášení výsledků přeborů ČOS kategorie mladších žáků v Bystřici nad Perštejnem. 

Přeboru ČOS se zúčastnila i Lenička Mušková, nadějný, velmi pracovitý nováček našeho oddílu, a svou první 

sezonu uzavřela 6. místem, když v konkurenci 9 závodnic ze 7 oddílů kategorie mladších žaček ve dvoukolové soutěži 

po 1 vítězství a 2 porážkách v 1. kole, 3 vítězstvích a 5 porážkách ve 2. kole, podlehla v eliminaci 2:12 Veronice 

Musílkové z oddílu USK Praha a do dalších bojů nepostoupila. 

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


