
První místo v Magistrátním turnaji pro Vladimíra Knoba a osmifinále Davida Kvapila v Brně 

Dne 10. 10. 2015 proběhl v Praze 17. ročník Magistrátního turnaje, který pořádal Sokol Praha Vršovice. V 

kategorii mini žáků startoval závodník oddílu Šerm Sokol Šternberk Vladimír Knob. V konkurenci 12 závodníků z 8 

šermířských oddílů vybojoval po 4 vítězstvích a jedné porážce v 1. kole, po 5 vítězstvích bez porážky ve 2. kole a 3 

vítězných eliminačních zápasech, 10:5 nad Matyášem Laryšem z oddílu Slezan Opava, 10:1 nad Janem Šindlerem z 

oddílu Baník Most a 10:3 nad Ivanem Víchou z klubu Sportovní Šerm Zlín, 1. místo a zlatou medaili. 

 

Vladimír Knob (vlevo) při vyhlášení výsledků Magistrátního turnaje minižáků. 

Na mezinárodním turnaji kategorie žáků Brněnský pohár pořádaném Sokolem Brno I. dne 11. 10. v Brně 

startoval z oddílu Šerm Sokol Šternberk David Kvapil. V konkurenci 42 závodníků z 16 oddílů /z toho 1 ze Slovenska a 

1 z Rakouska/ ve dvoukolovém klání a eliminačních zápasech s opravami vybojoval po 5 vítězstvích a jedné porážce 

v 1. kole, 3 vítězstvích a 3 porážkách ve 2. kole, nasazený jako 13. po vítězství v eliminaci 15:10 nad Lukášem 

Janečkem z oddílu Šerm Ostrava, porážce 4:15 v souboji s Martinem Cmielem rovněž z klubu Šerm Ostrava, 

vítězstvím v opravné eliminaci 15:11 nad Martinem Lekešem z KŠ Šamorín a prohře 3:15 v osmifinále s Markem 

Totuškem z oddílu Sokol Bystřice nad Perštejnem, celkové pěkné 7. místo. 



 

 

David Kvapil (na horním snímku druhý zprava) při vyhlášení výsledků Brněnského poháru. 

Stejného turnaje se zúčastnila i Lenička Mušková poprvé v kategorii žaček, v níž startovalo 29 závodnic ze 12 

klubů /1 ze Slovenska/. Po 1. kole byla vyřazena a do dalších bojů nepostoupila. 

Úspěšným srdečně gratulujeme, poraženým držíme palce do dalších bojů, přejeme silnou vůli, všem hodně štěstí a 

pevné zdraví do dalších soutěží nové sezony. ML 


