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ČUS i ČOV mají své
místo v českém sportu
Elektronická evidence
tržeb a sportovní kluby

Ministryně K. Valachová na
celostátní poradě zástupců SK/TJ
Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Příměří v nohejbalu vládne na poli funkcionářském.
Od roku 2010 má nohejbal totiž dvě zastřešující
světové organizace – FIFTA a UNIF. Z nichž ta první je starší (1987), ta druhá aktivnější a zastupující
hlavní nohejbalové mocnosti. Je otázkou, zda se
časem podaří urovnat předchozí spory, které vedly
k současnému dvojvládí. Možná by stálo za to znovu zapřemýšlet o myšlence, která vznikla před
zhruba čtvrtstoletím. Tehdy se ještě vážně
v nohejbalových kruzích seriózně hovořilo o olympijském snu. O možnosti propojení všech forem
příbuzných míčových her, ve kterých je míč hrán

přes síť jinou částí těla, než rukou (Sepak Takraw,
Jokgu, Jianzi, Footvolley, Footbag Net, Bossaball...), do jedné střešní federace. Zůstalo však jen
u snu. Velká škoda, protože třeba Sepak Takraw už
v roce 1990 dokázal proniknout na program Asijských her. Ty evropské už svůj první ročník
v loňském roce zapsaly, dočkáme se některých dalších i nohejbalu?

Martin Maršálek
Český nohejbalový svaz

Reklama

Mistrovství světa v rádiovém orientačním běhu
V září se konalo Mistrovství světa v rádiovém orientačním běhu v bulharské Albeně. 419 závodníků ze 32
zemí bojovalo o medaile v 11 kategoriích od juniorů přes seniory po veterány.
Česká republika získala 42 cenných kovů a po Rusku se stala druhým nejúspěšnějším státem, medaile si
mezi sebe rozdělili reprezentanti 17 zemí.
Individuální tituly mistr světa získali Jakub
Oma (muži - klasika 144 MHz), Karel Fučík
(muži - sprint), Michaela Omová (ženy - foxoring a sprint), Martin Šimáček (junioři sprint), Kateřina Bžatková (juniorky - klasika
144 MHz), Pavla Hažmuková (veteránky
D35 - sprint a klasika 3,5 MHz) a Jana
Omová (veteránky D60 - foxoring).
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