16 SPORT MOSTECKA

Až tři zápasy
za víkend. Lom
se chystal tvrdě

deník

Mezi siláky byli nejlepšími
borci Mrva a Zadražil

Nováček B. třídy nechce hlavně sestoupit
FOTBAL
VÁCLAV VEVERKA

Lom – Nechceme mít starosti
se záchranou. To říkají v oddílu SK Viktoria Lom, který
v sobotu vstoupí jako nováček do krajské B. třídy.
„Když se podíváme historicky na poslední 3 roky soutěží 1. B třídy, kdy vítěz okresního přeboru Mostecka hned
sestoupil po ročním účinkování zpět, je jasné, že prvořadým cílem je aklimatizace
Viktorky v krajské soutěži.
Nechceme mít určitě starosti
ze záchranou,“ říká Anton
Stehlík mladší, trenér a manažer lomského klubu.
Lom se chce prezentovat
atraktivním a moderním fotbalem, který se bude líbit a zároveň produkovat adekvátní
výsledky.
„A tajně doufám, že Lom bude mít největší diváckou návštěvu v soutěži. Mužstvo je
dle mých pocitů připraveno
velmi dobře a až samotná
utkání určí jak moc se to zakládá na realitě,“ doplnil
Stehlík.
S přípravou začali v Lomu 9.

čtvrtek 23. srpna 2012

Své tipy odevzdejte nejpozději do pátku
24. srpna do 16 hodin na adresu redakce
Mosteckého deníku: Bělehradská
3345/6, Most. Správný tip = plus 2 body,
špatný tip = minus 1 bod. Kopírované
kupóny neplatí!

července. Podle trenéra kvalitní a dostatečná příprava se
osvědčila už v jarní části uplynulé sezony okresního přeboru, kdy Viktorka v jejím průběhu neztratila ani jeden bod a
dokráčela k vytouženému a
predikovanému postupu do 1.
B třídy.
V rámci přípravy sehráli
fotbalisté 10 utkání, mimojiné
i s celkem Německé 6. ligy SV
ZEITZ, kdy po velmi dobrém
výkonu vyhráli 2:1. A trenér je
rozhodně nešetřil.
„Někdy jsme v rámci víkendu sehráli i 3 přípravné zápasy, takže myslím, že se kluci
opravdu neflákali. Mezi těmito zápasy jsme měli třikrát za
týden trénink v domácích
podmínkách v Lomu, které
jsou opravdu na velmi dobré
úrovni, kde si naše hřiště pochvalovali i prvoligové Teplice a dokonce Běloruské Dinamo Minsk, které v rámci svých
příprav náš areál využilo,“
vyzdvihl Anton Stehlík a dodal:
„Chtěl bych poděkovat vedení města Lom za podporu SK
Viktorie, protože bez financí
se nedá ani chodit pěšky po
kopcích, natož vést klub včetně
mládežnických
mužstvech.“

1. kolo

1. Most – Vlašim (II. liga)
2. Souš – Litol (divize B)
3. Louny – Horní Jiřetín (kr. přebor)
4. Litvínov – Blšany (krajský přebor)
5. Žatec B – Havraň (B. třída C)
6. Meziboří – Údlice (B. třída C)
7. Kopisty – Louny B (B. třída C)
8. Obrnice – Strupčice B (B. třída C)
9. Lom – SKP Kadaň (B. třída C)
10. Velká Černoc – Blatno (B. třída C)

Změny v týmu SK Viktoria Lom
Odešli: Levojevič, Čábelka (oba konec hostování), Gabriš na hostování do
Libčevse, Hruška, Sochor a Vlček ukončili aktivní činnost, Hrubý odešel na
hostování do FK Litvínov.
Přišli: Kinzel na přestup z FK Teplice, dále na hostování Holman, Šmok,
Káš z FK Baník Most, Filo z Bíliny, Hotový a Městka z FK Litvínov, Giňa z
Duchcova a Juska z České Lípy.

S ČINKOU NAD HLAVOU. V Lomu siláci soutěžili také ve zvedání činek. Bojovalo tady 28 borců. Foto: Deník/Oldřich Hájek

Jezdce čeká závod ve Vejprtech
Vejprty – Cyklisté na horských kolech se budou v sobotu 25. srpna prohánět kolem města v závodě Vejprty
Tour 2012 – Pravý horský závod, který je současně sedmým dílem regionálního seriálu Pohár Peruna.
Navíc to bude akce pořádaná v rámci oslav 140 let hasič-

ského sboru ve Vejprtech.
Start, cíl a závodní kancelář
jsou na náměstí, registrace /
přihlášky nejpozději 30 minut
před startem kategorie. Začíná se v 10.00 hodin od nejmenších dětí do 6 let, dále do 8, 10,
12 a 14 let, chlapci a dívky samostatně, startovné se neplatí.
(man)

VÁCLAV VEVERKA

Lom – V Lomu-Loučné se o víkendu konala soutěž Lomský
Strongman 2012. Přihlášení
borci zvedali na čas stokilovou činku, přenášeli několikasetikilogramové závaží, potýkali se s obří betonovou koulí či převraceli čtyřsetkilogramové pneumatiky.
Mezi příchozími nadšenci

startovalo jedenáct závodníků: Pořadí dopadlo takto: 1.
Tomáš Mrva, 2. Jaroslav Švejda a 3. Miroslav Dudáček (Litvínov).
Kategorii profesionálů, kde
závodilo sedmnáct siláků, pak
ovládl na prvním místě Pavel
Zadražil, stříbrný skončil
Vladislav Tuláček a bronz bral
Zdeněk Chuchel. Litvínovský
Petr Janda byl desátý.

HOKEJ

Získejte zdarma dárek
Předplaťte si svůj regionální Deník a získejte ZDARMA

závěsnou lampu
pracovní závěsná lampa pro každého kutila i řemeslníka
pných místech
možnost použití i v těžko dostupných
jednoduché zavěšení
led světlo
tn
nost
dlouhá životnost
a ﬂexibilita

Most – Ve druhém dni mezinárodního hokejového turnaje O pohár primátora města Mostu vyzvou dnes od 18.00
hodin domácí hokejisté HC
Most francouzský celek Rapaces de Gap. Prvním zápasem dnešního dne bude od
14.30 hodin duel mezi Eispiraten Crimmitschau a HC Stadion Litoměřice.
(vev)

BADMINTON

Rozběhl se velký
badmintonový kemp

Podmínky předplatného se řídí Všeobecnými podmínkami pro předplatné,
které jsou umístěny na www.mojepredplatne.cz nebo na všech redakcích
Deníku. Nabídka platí pouze pro nové předplatitele do vyčerpání zásob.
Minimální celotýdenní předplatné vašeho regionálního Deníku na 3 měsíce.

Objednejte si své předplatné:
www.mojepredplatne.cz
840 336 459
ve vaší okresní redakci (viz tiráž)

Dnes hraje HC Most
s Francouzi

Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč
včetně DPH za každou započatou
minutu pro volání z pevné linky.
Volání z mobilního telefonu
dle tarifu mobilního operátora.

Most – V neděli bylo v mostecké sportovní hale Lokomotiva zahájeno vyhlášené a
oblíbené mezinárodní soustředění VIII. RSL International Super Stars Camp, kterého se účastní rekordní počet, jednašedesát hráčů a šest
trenérů devíti národností.
Hráči denně absolvují dva tréninky badmintonu a jeden doplňkový sport. Celé badmintonové soustředění je věnováno aktivnímu pojetí této
hry.
(vev)

Jdeme na to! Startuje
podzimní část Tipligy
Na výherce jednotlivých kol čekají soudky
piva a bylinné likéry od firmy Kitl
Mostecko – Čtenáři, kteří mají v oblibě Tip ligu, ale i noví zájemci o soutěž s hodnotnými cenami, zbystřete.
Podzimní část tipovací soutěže právě startuje. Opět budete ve třinácti kolech hádat fotbalové výsledky.
Oblíbená fotbalová tipovací soutěž začíná dnes, první zápasy se odehrají v následujícím víkendu.
Kupony, pomocí kterých
čtenáři mohou tipovat výsledek deseti vybraných utkání z regionu, budou vycházet každý všední den v tištěném vydání Mosteckého deníku. Pro vítěze jednotlivých
kol, ale i pro celkového, jsou
připraveny hodnotné ceny.
Pravidla Tip ligy čtenářů
Deníku zůstávají stejná. Tipují se výsledky fotbalových
zápasů týmů mosteckého regionu.
Pokud není dostatečný počet mosteckých týmů, tak zařazujeme týmy z okolních
okresů.
Kupony budou vycházet v
průběhu celého týdne. Výsledky a hodnocení budeme
opět přinášet ve středečním
vydání Mosteckého Deníku.
V Tip lize vyhrává nejlepší soutěžící týdenního kola, ale
také nejlepší tipaři celé sezony. V krátkosti se v nejdůležitějších bodech vrátíme
k pravidlům:
Jak tipovat?
Pomocí hlasovacího kupo-

nu, který si vystřihnete z novin, vyplníte a odnesete jej
přímo do redakce Mosteckého deníku, kam jej také můžete zasílat poštou (Bělehradská 3346/5, Most).
Kdy je uzávěrka hlasování?
Hlasovací kupony musí být
odevzdány nejpozději každý
pátek do 16.00 hodin. Pozdější kupony nebudou počítány.
Jak vyplnit kupon?
Pokud jste se do nové sezony přihlásil poprvé, v kolonce „Moje startovní číslo“
napište „N“. Číslo vám bude
redakčním systémem přiděleno a dozvíte se jej ve středečním přehledu kola v tištěném vydání Mosteckého deníku.
U vybraných deseti zápasů poté zadejte vaše tipy. 1 =
výhra domácích, 0 = remíza, 2
= výhra hostů. Dvojtipy nejsou
povolené. V kolonce Supertrefa vyplňte váš tip na to, kolik celkem gólů padne ve vybraných zápasech. Supertrefa bude rozhodovat o vítězích kola nebo celkových vítězích při bodové shodě.
Hlasování po internetu?
I toto zůstává beze změn. Na
stránkách
www.mostecky.denik.cz/tipliga
nebo
www.tipliga.cz zadáte vaše
startovní číslo a vyplníte
kupon. Vstup do soutěže ale
čtenáři musí provést na originálním kuponu z novin!
Hodně štěstí ve hře!
(red)

