
Další výsledky šermířů oddílu Šerm Sokol Šternberk na turnajích v úvodních měsících 2016 

Vstup do nového roku 2016 v sezoně 2015-2016 se šermířům TJ Sokol Šternberk vydařil: 

Dne 24. 1. na 23. ročníku Jarního poháru, který pořádal oddíl Sokol Praha Vršovice, startovalo 42 závodníků 

z 11 oddílů v České republice v kategorii mladších žáků. David Kvapil vybojoval po 6 vítězstvích bez porážky v 1. kole, 

po 5 vítězstvích a 1 porážce ve 2. kole, vítězstvími v eliminačních zápasech, 12:2 nad Ondřejem Hynkem z oddílu USK 

Praha, 12:3 nad Jakubem Kolářem z téhož oddílu, 12:2 nad Jáchymem Hasíkem z oddílu TJ Slezan Opava a porážce 

6:7 s Michalem Grufíkem rovněž z oddílu TJ Slezan Opava, která jej vyřadila z bojů o medaile, celkové 6. místo. 

Vladimír Knob získal ve stejné soutěži po 4 vítězstvích a 2 porážkách v 1. i 2. kole, vítězstvím 12:2 nad Ladislavem 

Pěničkou z oddílu TJ Lokomotiva Liberec a porážkách 2:12 s Martinem Slezákem z TJ Sokol Brno I., 6:7 s Radkem 

Bedrnou z oddílu TJ Baník Most, celkové 15. místo. Kategorie žaček se zúčastnilo 14 závodnic z 10 oddílů a jedna 

z nich Lenička Mušková i z našeho oddílu. Po 2 vítězstvích a 4 porážkách v 1. kole, bez vítězství a 5 porážkách ve 2. 

kole, podlehla v souboji o postup do finálové osmičky závodnici Tamaře Kurešové z oddílu Sokol Brno I. poměrem 

2:15 a obsadila celkové 13. místo.  

Dne 30. 1. turnaje Bílá Opava kategorie mini žáků se zúčastnilo 21 závodníků z 9 oddílů v České republice. 

Vladimír Knob vybojoval po 6 vítězstvích bez porážky v 1. i 2. kole, vítězstvích 10:1 nad Leonem Sosnou z oddílu TJ 

Slezan Opava, 10:3 nad Markem Holešem ze stejného oddílu, 10:3 nad Lvem Holým z oddílu Sokol Brno I., 10:0 nad 

Ivanem Víchou z oddílu Sportovní šerm Zlín a porážce ve finálovém zápase 4:7 s Jáchymem Hasíkem z oddílu TJ 

Slezan Opava, pěkné celkové 2. místo a stříbrnou medaili. 

Dne 14. 2. proběhl v Brně 1. ročník mezinárodní soutěže v šermu fleretem žáků do 14 let VISITECH CUP U14 

EFC. Z našeho oddílu se do bojů připojil David Kvapil, který po 1 vítězství a 4 porážkách v 1. kole, 3 vítězstvích a 2 

porážkách v 2. kole a prohře 4:15 v eliminaci s Martinem Slezákem ze Sokola Brno I. obsadil celkové 24. místo. 

Soutěžilo 39 závodníků z 13 oddílů a 5 států. 

 Dne 27. 2. a 28. 2. proběhl ve Zlíně turnaj Valašský fleret v kategoriích mladší žáci a mini žáci. V sobotním 

klání se utkalo 29 závodníků z 10 oddílů v České republice. David Kvapil vybojoval po 5 vítězstvích bez porážky v 1. 

kole a 4 vítězství bez porážky ve 2. kole, vítězstvími 12:2 nad Jonášem Beňovičem z oddílu Šerm Ostrava, stejným 

poměrem nad Michalem Grufíkem z oddílu TJ Slezan Opava a porážce ve finálovém zápase s Martinem Slezákem 

z oddílu Sokol Brno I. 6:12, pěkné 2. místo a stříbrnou medaili. Vladimír Knob po 2 vítězstvích a 2 porážkách v 1. kole, 

4 vítězstvích a 1 porážce ve 2. kole, vítězstvím 12:3 nad Tadeášem Žárským z TJ Lokomotiva Liberec a porážce 7:9 

s Jáchymem Hasíkem z oddílu TJ Slezan Opava celkové 11. místo. 

V nedělní soutěži kategorie mini žáků a mini žaček se zúčastnilo 29 závodníků a 7 závodnic z 11 oddílů 

v České republice, kteří šermoval společně ve sloučené kategorii. Vladimír Knob vybojoval po 5 vítězstvích bez 

porážky v 1. i 2. kole, vítězstvích 10:0 nad Janem Vojtou z oddílu Sokol Brno I., 10:1 nad Kateřinou Hluchou z oddílu 

Sportovní šerm Zlín a porážce v semifinálovém zápase 6:7 s Jáchymem Hasíkem z oddílu TJ Slezan Opava, pěkné 

celkové 3. místo a bronzovou medaili. 

 



 

Vladimír Knob (druhý zleva) při vyhlášení výsledků turnaje mini žáků 30. 1. v Opavě. 

 

 

David Kvapil (druhý zprava) při vyhlášení výsledků turnaje mladších žáků 27. 2. ve Zlíně. 

 



 

Vladimír Knob (třetí zprava) při vyhlášení výsledků turnaje mini žáků 28. 2. ve Zlíně. 

Závodníkům srdečně gratulujeme, přejeme hodně štěstí a pevné zdraví do dalších soutěží. ML 


