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V Tálíně se představí první
muž i žena jihočeského poháru

Candrová potrénuje rychlost
Hlavní závod odstartuje ve 14 hodin u Tálínského rybníka. Plavecká část je vyměřená na 750 metrů.
„Tálínský triatlon je krátký a rychlý. Jezdí tam mladé rychlé holky.
Podobné závody jsou o plavání
a v něm mám mezery,“ uvedla mistryně světa v dlouhém triatlonu

Nenechte si ujít

V Hradišti
budou nejlepší
jezdci v kartingu
Michal
Heřman
externí sportovní
redaktor MF DNES

Handicapovaní, děti
i jihočeská triatlonová
špička přijede závodit
do Tálína. Účastníky
hlavního závodu čeká
750 metrů plavání,
24 kilometrů na kole
a šest kilometrů běhu.
TÁLÍN V Tálíně na Písecku se na triatlon chodí dívat hodně diváků.
I letos organizátoři očekávají velký zájem. Připravili zajímavou
trať, na kterou se soutěžící rádi
vracejí.
Letošní 17. ročník bude mít dost
nabitý program, i když pořadatelé
museli zrušit sobotní supersprint
pro dospělé. „Chtěli jsme ho uspořádat. Bohužel je o něj malý zájem,“ uvedla hlavní organizátorka
Tálínského triatlonu Jana Študentová. „Byl to hodně krátký závod,
který nabízel vyrovnané souboje.“
Program se tak posunul a první
start bude v půl 11. V rámci Junior
Cupu bude závodit mládež. „Trať
jsme pro nejmenší soutěžící připravili tak, aby byli pořád v obci,“
řekla Študentová. Mladí triatlonisté nebudou plavat v Tálínském rybníku, ale ve vodní nádrži na návsi.
Po dětském triatlonu budou závodit vozíčkáři. Porovnávat síly
a umění budou na uzavřeném cyklistickém okruhu.

B 5

reál v Hradišti u Písku přivítá mistrovství republiky
v kartingu. Závodit se bude
zítra i v neděli a na jih Čech se
chystají nejlepší řidiči motokár.
Na trati, která je dlouhá 1 250 metrů, se jezdí proti směru hodinových ručiček. Zítra v 17 hodin
bude odstartován dlouhý závod
na 180 minut. V neděli se jedou
dvě bodované jízdy v každé kategorii. Diváci uvidí 18 závodů, které na sebe v rychlém sledu navazují. Začínají jezdci Hondy 390. Královská kategorie KZ2 pojede jako
poslední a bude to vyvrcholení
všech závodů. Motokáry jezdí vysokou rychlostí a dost se předjíždí.
Bodované jízdy KZ2 jsou vypsány
na 20 kol.

A

Kam za sportem
Fotbalové soutěže
skončily, i tak se hraje
Baseball
Českomoravská liga
17. a 18. kolo

Hluboká - Třebíč

13.00 a 16.00 NE

Cyklistika
Jihočeská amatérská liga

Plavání Hromadné starty jsou o rychlosti. Kdo chce dobrý náskok pro další část triatlonu, musí se prodrat dopředu.
a závodnice B&H České Budějovice Jana Candrová.
Tálín je pro ni výplní v sezoně.
„I když jsem specialistka na dlouhé závody, tak rychlost potřebuji
trénovat. Proto je lepší si to zkusit
v takovémto triatlonu než jen trénovat sama,“ vysvětlila Candrová.
Ta si přeje, aby v plavání udržela
kontakt se špičkou. „Když ztratím
a holky pojedou na kole ve vláčku,
tak v běhu je už nedoženu.“

POŘADÍ

Jihočeský pohár
Muži
1. Lorenc
2. Zajíc
3. Hradecký
Ženy
1. Hronová
2. Š. Grabmüllerová
3. Eningerová

373
370
370
355
286
284

Cyklistický úsek vede z Tálína
ke křižovatce na Nový Dvůr
a zpět. Okruh měří osm kilometrů a pojede se třikrát. Běžecká
část triatlonu povede z Tálína
k jižní části obce Kukle. „Cesta
tam a zpět měří tři kilometry. Poběží se dva okruhy,“ upřesnila
Študentová.
„Trať máme záměrně poskládanou tak, aby se triatlonisté často
vraceli zpět do obce. Diváci tak uvi-

Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

dí i průběh závodu. Jinde se odstartuje a pak se čeká, až se všichni vrátí. To u nás nehrozí,“ dodala Študentová.
Do Tálína podle Študentové dorazí i další výborní triatlonisté.
Očekává se, že přijede kompletní
špička, co závodí v Jihočeském poháru. Zúčastnit by se měli první
muž i žena průběžného bodování
Lorenc a Hronová. Oba ze ŠuTri
Prachatice.
Michal Heřman

9. závod v Brlohu

Start

10.30 SO

Pohár nadějí Lišov
Český pohár mládeže

1. etapa v Jílovicích
2. etapa v Lišově
3. etapa v Lišově
4. etapa v Dubičném

17.00 PÁ
9.00 SO
16.00 SO
9.00 NE

Fotbal
Memoriál Františka Míška
V Pracejovicích

Začátek

8.30 SO

Memoriálu Tomáše Jaroše
V Bavorově

Začátek
Finále

9.00 SO
13.00 SO

Rožmberské slavnosti
Přátelsky v Bavorově

Bavorov - Strunkovice

Tipy MF DNES
BASEBALL

CYKLISTIKA

Hluboká překvapila
a chce zdolat další týmy

V Brlohu se pojede
9. díl amatérské ligy

Baseballisté Hluboké nad Vltavou hráli v minulém kole Českomoravské ligy v Brně s B-týmem
Draků, který je první. Hlubočtí
Kardinálové mají po 16 kolech
osm vítězství a stejný počet porážek. V tabulce jsou šestí. V Brně
odehráli s favoritem dva vyrovnané zápasy. První utkání prohráli
10:11 a ve druhém zvítězili 4:3.
Na předvedené výkony budou
chtít Jihočeši navázat v domácím
prostředí. V neděli se dvakrát
utkají s Třebíčí, která je předposlední. Zápasy začínají ve 13
a v 16 hodin. Ve středu má Hluboká vložené kolo. Bude hrát na
hřišti Olympie Blansko, která je
druhá.
(mhe)

Jihočeská amatérská cyklistická
liga zavítá zítra do Brloha na
Českokrumlovsku. Závod O cenu
obce Brloh začne druhou polovinu soutěže. První kategorie má
start v půl jedenácté. Další budou
následovat. Okruh vede přes
obce Kuklov, Smědeč, Chvalšiny,
Rohy a Rojšín. Trať je dlouhá
27,8 kilometru. Podle kategorií
na závodníky čekají dva nebo tři
okruhy.
(mhe)
FOTBAL

Bavorov hostí turnaj
i přátelský zápas
Fotbalisté Sokola Bavorov pořádají zítra na svém hřišti turnaj v malé

kopané. Na 24. ročníku memoriálu Tomáše Jaroše se představí šest
mužstev. Hrát se bude systémem
každý s každým. Začátek turnaje je
v 9 hodin a první dva týmy budou
hrát od 13 hodin finále. V rámci Rožmberských slavností v Bavorově
se dále uskuteční v úterý přátelský
zápas mezi domácím Sokolem a týmem ze Strunkovic nad Blanicí. Začátek je v 16 hodin.
(dal)
JACHTING

Závod na Lipně
potrvá tři dny
Lipenská přehrada hostí od zítra
do úterý závod O krále Šumavy,
který je mezinárodním mistrovstvím Česka v lodních třídách Cadet, 420 a Fireball. Navíc se pojede
i pohárový závod třídy FB. Starty
jsou v Černé v Pošumaví.
(mhe)

Etapový závod Pohár nadějí
je výzva pro mladé cyklisty
JIŽNÍ ČECHY (mhe) Pohár nadějí
je třídenní etapový závod určený
pro mládež do 17 let. Pojede se na
Českobudějovicku a řidiči musejí
počítat s tím, že pořadatelé budou kvůli bezpečnosti závodníků
uzavírat silnice.
První etapa začne dnes v 17 hodin na návsi v Jílovicích, kdy startují kadeti a juniorky. Mladší kategorie vyrazí na trať o deset minut
později a v 18 hodin. Okruh vede
přes Kramolín, Lipnici, Šalmanovice a Nepomuk. Pořadatelé jednosměrně uzavřou silnici mezi
Kramolínem a Jílovicemi.
Závod pokračuje zítra. Dopolední část začne v 9 hodin v lišovské Čechově ulici. Trať povede
přes Levín, křižovatku Hrůtov a
Hůrky. Kadeti a juniorky pojedou

nejvíc kol. Celkem 54,8 kilometru.
Odpoledne je od 16 hodin připravena časovka. Povede přes Levín, Kolné, Červený Újezdec a
zpět. V Lišově bude dopoledne uzavřena Čechova ulice. Odpoledne
bude neprůjezdná ulice Jirsíkova.
Závod skončí v neděli v Rudolfově. Etapa ale startuje v 9 hodin
v Dubičném. Okruh vede přes
Hlincovu Horu, Ortvínovice, Kaliště, Malé Dubičné a Rudolfov. Trať
je dlouhá 14,3 kilometru a pořadatelé uzavřou silnici Rudolfov – Dubičné.
Do Poháru nadějí se přihlásilo
135 cyklistů. Dorazí i Rakušané.
„Pozvali jsme i Slováky a Němce.
Bohužel Slováci mají mistrovství
na silnici a Němci na dráze,“ uvedl
hlavní pořadatel poháru Petr Cirkl.

Vaším objektivem Vyfotografujte zajímavou sportovní akci a snímky uložte na internetový server rajce.idnes.cz. Fotografie se pak mohou objevit na stránkách jihočeské přílohy MF DNES

Motorismus Josef Vyšata fotografoval o víkendu
Radouňskou rallye 2011, soutěž Volného poháru. Na posádky
čekalo celkem 390 kilometrů ve 13 rychlostních zkouškách.
3x Foto: Josef Vyšata (joewalk.rajce.idnes.cz)

16.00 ÚT

Jachting
O krále Šumavy, mistrovství Česka
V Černé v Pošumaví

Start 1. rozjížďky
Start další rozjížďky
Poslední starty rozjížděk

12.30 SO
10.00 NE i PO
10.00 ÚT

Motorismus
Mistrovství Česka v kartingu
Hradiště u Písku

Začátek volných tréninků
8.00 SO a 12.08 SO
Začátek měřených tréninků
15.15 SO
Start endurance
17.00 SO
Zahřívací kola od
8.10 NE
Starty 1. a 2. jízdy:
Honda 390
10.10 a 14.00 NE
Easy 60
10.30 a 14.20 NE
Easy 50 A
10.45 a 14.35 NE
Easy 50 B
11.00 a 14.50 NE
Bambini + kadet
11.15 a 15.05 NE
Rok + rok junior
11.35 a 15.25 NE
Rotax + rotax junior
11.55 a 15.45 NE
NKF2 + NKF3
12.15 a 16.05 NE
KZ2
12.35 a 16.25 NE

Triatlon
Jihočeský pohár
6. závod v Tálíně

Start Junior Cup
Start vozíčkáři
Hlavní závod

10.30 SO
12.00 SO
14.00 SO

