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Na ME v dodgeballu získali respekt
DALIBOR TOBOLA

Kopřivnice – K prvnímu tréninku se sešli teprve v březnu letošního roku a v srpnu už se parta
nadšenců z Kopřivnice zúčastnila mistrovství Evropy v dodgeballu. Že název tohoto sportu slyšíte poprvé? Dodgeball je americký styl vybíjené s tím, že je o
moc rychlejší a hraje se bez nabíjení. Šest hráčů proti šesti se
šesti balony. V Evropě se tento
sport začal rozšiřovat od roku
2010, kdy byla založena EDBF
(Evropská dodgeballová federace). Evropská pravidla jsou stejná, až na to, že se hraje se třemi
balony.
Kopřivnický tým OlbramChallenge tak reprezentoval
Českou republiku na nedávném
mistrovství Evropy v tomto novém sportu. Tehdy v březnu kapitán týmu Miroslav Klimecký
řekl: „Co takhle začít hrát dodgeball?“ Když pak následovala
otázka: „A co takhle to jít zkusit
rovnou na mistrovství Evropy
do Vídně?“ Většina týmu si jen
klepala na čelo... nakonec se
však účast ne evropském šampionátu stala realitou. „Nakonec jsme objednali tělocvičnu na
ZŠ Milady Horákové v Kopřivnici, abychom zkusili jestli to
někoho bude vůbec bavit. A světe, div se. Po takové době jsme
se v tělocvičně tolik nepobavili
a neunavili,“ uvedl kapitán týmu Miroslav Klimecký. Pro hráče se z nového sportu stal koníček, který hráli jednou v týdnu.
Zpočátku hráli pro radost a
začínali s balony, co sehnali.
„Takže jsme hráli i s míči na fotbal či házenou. Později jsme si
obstarali lepší balony, ale ten
skutečný, který jsme poprvé dr-

MISTROVSTVÍ Evropy v dodgeballu, což je americký styl vybíjené, má za

sebou kopřivnický tým OlbramChallenge, který se z hlavního města Rakouska vrátil s 11. místem. Foto: OlbramChallenge
želi až na mistrovství, byl pro
nás velká investice. Postupně
jsme začali domlouvat mistrovství Evropy v dodgeballu. Není
vůbec levné ze svých osobních
nákladů financovat celý tým na
mistrovství. Naštěstí nám vyšla
dotace od našeho města Kopřivnice, takže nám město tímto dosti ulehčilo,“ vyprávěl dále kapitán OlbramChallenge.

Premiéra v živém
vysílání
Po příjezdu do Vídně a ubytování v hotelu čekal na tým zahajovací ceremoniál. „Letos jsme
byli jediný stát, který byl navíc

oproti loňskému mistrovství.
Letošního ME se zúčastnilo třináct zemí a byly rozděleny do
třech kategorií muži, ženy a mix.
My jsme reprezentovali Českou
republiku v mužské kategorii,“
informoval Klimecký s tím, že v
mužské kategorii: soupeřilo celkem dvanáct států.
Druhý den ráno čekal
kopřivnický tým první zápas
proti Skotsku, které skončilo
vloni na druhém místě a svou
roli favorita potvrdilo také proti
českému nováčkovi. „Druhý zápas jsme hráli na hlavním kurtu
se Švýcarskem. Tento zápas byl
v živém vysílání na Playo TV,
takže nám fandili všichni naši

známí. Zápas se skládá z pěti
her. První hru jsme porazili
Švýcarsko a už jsme je k ničemu
nepustili. Absolutní výhra pěti
her. Dále jsme soupeřili s Itálií,
kde jsme vyhráli pouze jednu
hru. Po obědě nás porazil Wales
a nakonec i Irsko,“ ohlédl se za
prvním dnem šampionátu kapitán dodgeballového týmu OlbramChallenge.
Na druhý den postupovaly dále první čtyři týmy, ale pro český tým šampionát nekončil, neboť ho čekala utkání o konečné
9. až 12. místo a souboje s Rumunskem a Švýcarskem, které
se týmu podařilo opět porazit.
Kopřivnický celek tak svou premiérovou účast na velké akci
proměnil v 11. místo. „Naším
hlavním cílem bylo být rovnocenní soupeřům a neudělat
ostudu, což se nám podařilo, a
odjížděli jsme domů spokojení.
Nutno ještě dodat, že většina
států to hraje okolo čtyř let, a
když jsme po zápase hodili řeč se
soupeřem a ten zjistil, že hrajeme krátce, tak jsme získali obrovský respekt. ME jsme si náramně užili a rozhodně chceme
jet i příští rok do Manchesteru.
Letos začínáme hrát od začátku
školního roku a budeme přibírat hráče, abychom mohli hrát i
v dalších kategoriích. Tímto
chceme
poděkovat
městu
Kopřivnice a Pionýrské skupině
Kopřivnice za podporu,“ řekl
závěrem za mezinárodní dodgeballový tým OlbramChallenge
Miroslav Klimecký.
Sestava českého týmu:
Daniel Merta, Radek Kubela, Michal
Hudec, Filip Dospiva, Tomáš Křístek,
Marek Šenk, Miroslav Klimecký.

Memoriál Milana Šroma pro Baník a Nový Jičín
Starý Jičín – Poslední srpnový
víkend se na hřišti TJ Sokol Starý Jičín uskutečnil Memoriál
Milana Šroma určený pro mladší
a starší přípravku.
V kategorii starších přípravek (ročník 2005 – 2006, jediný Baník Ostrava 2006) se z vítězství
radovaly fotbalové naděje Nového Jičína. V mladších přípravkách (ročník 2007 a mladší, z toho
tři hráči mohli být ročník 2006 –
neplatilo u Baníku Ostrava) pak
nenašel konkurenci Baník Ostrava. Rozhodčími turnaje, kde se

představila řada mladých talentů, byli Radek Kreml, Lukáš
Bezděk, Petr Dohnal a Marek
Kreml.
Konečné pořadí ml. přípravek:
1. Baník Ostrava, 2. Starý Jičín,
3. Rybí. Konečné pořadí st. přípravek: 1. Nový Jičín, 2. Rybí, 3.
Starý Jičín, 4. Mořkov, 5. Baník
Ostrava.
(dtb)

ZAČÍNAJÍCÍ FOTBALISTÉ si to

před pár dny rozdali na tradičním
Memoriálu Milana Šroma na hřišti
Starého Jičína. Foto: archiv pořadatele

