
Pěkné výsledky šermířů oddílu Šerm Sokol Šternberk na turnaji v Opavě 

Dne 31. 10. a 1. 11. 2015 proběhl Opavský listopad 2015, šermířský turnaj kategorií žáků, žaček a mladších 

žáků, který pořádal oddíl šermu při TJ Slezan Opava. V kategorii žáků startoval závodník oddílu Šerm Sokol Šternberk 

David Kvapil. V konkurenci 21 závodníků z 8 šermířských oddílů v ČR vybojoval po 5 vítězstvích a jedné porážce v 1. 

kole, po 4 vítězstvích a 2 porážkách ve 2. kole, vítězství v eliminačních zápasech, 15:7 nad Martinem Vobořilem 

z oddílu KŠ SK Zlín, prohře 12:15 s Markem Polákem z oddílu šermu Sokol Brno I., vítězstvím v opravném eliminačním 

zápase 15:2 nad Janem Cigánkem z oddílu Šerm Ostrava, vítězstvím 15:10 nad Markem Polákem, jemuž vrátil 

porážku z předchozího zápasu, a porážce 12:15 s Martinem Cmielem z oddílu Šerm Ostrava v semifinálovém souboji 

celkové 3. místo a bronzovou medaili. 

Kategorie žaček se zúčastnilo 15 závodnic z 9 oddílů a jedna z nich Lenička Mušková i z našeho oddílu. Po 2 

vítězstvích a 2 porážkách v 1. kole, 2 vítězstvích a 4 porážkách ve 2. kole, podlehla v souboji o postup do finálové 

osmičky závodnici Lucii Ježkové z oddílu TJ Lokomotiva Liberec poměrem 6:15 a obsadila celkové 10.místo.  

Druhý den bojovali o trofeje mladí šermíři v kategorii mladší žáci. Při účasti 27 závodníků z 11 šermířských 

oddílů v ČR vybojoval Vladimír Knob po 4 vítězstvích a 2 porážkách v 1. kole i ve 2. kole, vítězstvím na Janem 

Jakubem Štanglem poměrem 12:1 a porážce 5:6 s Vojtěchem Holemým z oddílu Sokol Bystřice nad Perštejnem, 

vítězstvím v opravném eliminačním souboji 11:4 nad Pavlem Menšíkem ze Sokola Brno I. a porážce 7:12 s Tomášem 

Chramostou z oddílu TJ Lokomotiva Liberec celkové 12. místo. Lépe se dařilo jeho oddílovému kamarádovi Davidovi 

Kvapilovi. Ten vybojoval po 5 vítězstvích a jedné porážce v 1. kole, po 5 vítězstvích bez porážky ve 2. kole, vítězstvím 

v eliminačních zápasech 12:3 nad Jonášem Beňovičem z oddílu Šerm Ostrava, 12:8 nad Michalem Grufíkem z oddílu 

TJ Slezan Opava, 12:9 nad Tomášem Chramostou z oddílu TJ Lokomotiva Liberec a prohře 6:7 s Martinem Slezákem, 

pozdějším vítězem turnaje, z oddílu Sokol Brno I. v semifinálovém souboji celkové 3. místo a bronzovou medaili. 

 

 

Nástup závodníků v atletické hale v Opavě. 

 



 

David Kvapil (třetí zleva) při vyhlášení výsledků turnaje žáků. 

 

 

David Kvapil (třetí zleva) při vyhlášení výsledků turnaje mladších žáků. 

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


