
Středočeská Liga mládeže – podzim 2013 

Dne 29.9.2013 v neděli jsme pořádali na Sedlčanských tavernách podzimní kolo Středočeské ligy v rybolovné 

technice. Počasí nám přálo a sedlčanští mladí rybáři ač po prázdninách měli za sebou již několik tréninků v RT. 

Na tomto závodě se hodnotilo nejen podzimní kolo, nýbrž i celkové umístění za jarní a podzimní soutěž 

družstev a jednotlivců. 

V podzimním kole se na 3.místě umístilo družstvo Hořovice(Zaječov),na 2. Místě družstvo Sedlčany B a na 1. 

místě družstvo Sedlčany A. Po součtu bodů za obě kola zlatou medaili vybojovalo družstvo Sedlčany A, stříbrní 

se opět umístily Sedlčany B a k bronzu se ,proházely, Hořovice(Zaječov). 

V jednotlivcích v podzimním kole se v kategorii žáci umístil na 1.místě Tomáš Spáčil(Zaječov),na 2.místě Václav 

Calta(Sedlčany A), na 3.místě Lukáš Rejholec(Sedlčany A). V kategorii žákyně 1.místo obsadila Lucie 

Hodíková(Sedlčany B), 2.místo Kateřina Málková(Nymburk) a 3.místo Zuzka Caltová(Sedlčany B). V kategorii 

dorostenci se umístil na 1.místě Martin Hošek(Nymburk), na 2.místě o 7bodů Eliška Caltová(Sedlčany B) a na 

3.místě Jan Švamberk(Zaječov). 

Celkové umístění v jednotlivcích v kategorii žáci: 1.místo - Tomáš Spáčil(Zaječov),2.místo - Václav Calta(Sedlčany 

A) a 3.místo – Michael Chwastek(Sedlčany A). V kategorii žákyně: 1.místo - Lucie Hodíková(Sedlčany B), 2.místo 

- Kateřina Málková(Nymburk) a 3.místo – Ester Šmídová(Sedlčany). V kategorii dorostenci: 1.místo - Martin 

Hošek(Nymburk), 2.místo - Jan Švamberk(Zaječov) a 3.místo – Karel Cifrain(Sedlčany B). 

Velmi nás překvapil Vojta Burda, který ač v kategorii žáci skončil na 5.místě, si na těchto závodech hodil svůj 

osobní rekord. U Vojty jsme v disciplíně Muška skish, která je mimochodem považována za jednu z nejtěžších, 

zaznamenali výrazné zlepšení. 

Potěšením pro nás byla hojná návštěvnost letošních nováčků kroužku rybolovné techniky, kteří se přišli podívat, 

jak takové závody v RT probíhají. Ráda bych za všechny vedoucí kroužku RT ještě pozvala děti, které by si chtěly 

rybolovnou techniku vyzkoušet či si na jaře udělat rybářský lístek, do našeho kroužku RT, který zaštiťuje 1.ZŠ 

Sedlčany. Kroužek se koná každý pátek  v tělocvičně 1.ZŠ od 18.15.h. 

V nejbližší době čeká sedlčanské mládežníky podzimní halový závod v Novém Strašecí. 

Za kroužek RT Zdeňka Chwastková 

 


