Informace ze Sportovního klubu ve Vrbně pod Pradědem, z.s.
Oddíl alpských disciplin
 Sourozenci Zvědělíkovi, kteří v loňské zimní sezóně obsazovali na závodech pódiová umístění, byli
od dubna 2015 devětkrát na ledovci Molltal v Rakousku, kde intenzivně trénovali na novou
lyžařskou sezonu. Na prvních závodech byli až 10. 1. 2016 na Šumavě na Lipně, kde se konal Přebor
Jihočeského kraje a Šumavský pohár. Ondra v kategorii předžáků vyhrál, Vojta byl v kategorii
přípravky na třetím místě. Další závody je teprve čekají, protože zimní sezóna teprve začíná.
Budeme držet palce 
 Závodila i Thaisy Otypková na Annabergu na MADEJA SPORT CUP 9.1 - 10.1 2016 v kategorii
předžactva v obřím slalomu a obsadila 28. a 29. místo.

Oddíl běžeckých disciplin
Všechny děti se pravidelně připravovali opět od září každé pondělí a středu (vždy se scházíme v 15:30 hodin
před klubovnou, kterou máme v budově gymnázia) na trénincích. V prosinci 2015 jsme trénovali také
během víkendů na Pradědu. Sněhové podmínky nám umožnili závodit až v lednu v rámci Jizerské 50 a
v Rýmařově.
 Sourozenci Malí a L. Kolář reprezentovali sportovní klub na Jizerské 50 v pátek 8.1.2016 v rámci
doprovodného programu, kdy se jel závod pro děti.

 V sobotu 9.1.2016 děti závodily v Rýmařově na „Rýmařovském kriteriu“ na malém uměle
zasněženém okruhu v zahradě Hedvy a obsadily pěkná místa: Karolína Grussová mezi
benjaminkami 3., Šimon Tomčík v kategorii benjaminků 2. místo, kategorii předžaček byla Karolína
Malá na 4. místěa Eliška Tomášková na 5. místě, Eliška Tomčíková mezi mladšími žačkami byla

10., Tomáš Malý byl 8. kategorii mladších žáků, v kategorii starších žáků byl Vít Matuš na 7. místě
a Zdeněk Gruss na 8. místě, kategorii juniorů vyhrál Vojtěch Matuš.

Oddíl orientačních sportů
Vojta Matuš bude sportovní klub reprezentovat v lyžařském orientačním běhu na Světovém poháru v
německém Oberwiesenthalu. Současně zde bude probíhat i Mistrovství světa veteránů, kde bude
startovat Leopold Kolář.
Program záčíná v pátek 22.1. sprintem (veteráni mají první závod na krátké trati), o den později se pojede
middle (veteráni druhý závod), v neděli pak klasická trať (též veteráni). Všechny tyto tři závody mají
centrum ve Sparkasse Skiarena Oberwiesenthal, jen malý kousek od nejvyššího vrcholu německé části
Krušných hor Fichtelberg.
Závody SP se po dnu volna přesunou do 50 km vzdáleného Mühlleithenu (Klingenthal), kde se pojedou
sprintové štafety a celý program bude uzavřen ve středu 27.1. závodem tříčlenných štafet.
Světového poháru se zúčastní více než stovka závodníků ze 14 zemí, pochopitelně včetně kompletní české
reprezentace. Na veteraniánský šampionát je aktuálně přihlášeno 266 závodníků, nejpočetnější je
zastoupena ČR (66 závodníků), dále početně silné výpravy přijedou z Ruska, Finska a pochopitelně
domácího Německa.
Oddíl OS sportovního klubu pořádá závod Českého poháru v lyžařském orientačním běhu 13. –
14.2.2016 na mapě v Suché Rudné. Centrum závodu bude na Paramonu. Bližší informace najdete na
webových stránkách sportovního klubu www.skvrbno.cz. Závodit může i široká veřejnost v otevřených
kategoriích, kterou tímto zveme.

