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UCHOV A ŠKOLINOVÁ – ABSOLUTNÍ ŠPIČKA
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 1 (13. 12. 2012)
25.-26. ledna HUSTOPEČE

14. Hustopečské skákaní

29. ledna TŘINEC

21. Beskydská laťka

Unikátní spojení dvou moravských halových výškařských závodů s hudbou v průběhu
jednoho týdne pokračuje v roce 2013 devátým vydáním. Opět začne na jihu Moravy a finále
uvidí diváci v Třinci.
HVĚZDY: Ročník 2013 to nebude mít jednoduché, laťka kvality je totiž nastavena hodně
vysoko. Ruský skokanský zázrak Ivan Uchov už je na obou akcích "doma", poprvé však na
ně přijede jako olympijský vítěz a jedna z největších hvězd světové atletiky současnosti.
Dosud startoval na moravských halových akcích od roku 2006 dvanáctkrát, pouze čtyřikrát
nevyhrál a jenom čtyřikrát neskočil víc než 230 cm. Průměr jeho deseti nejlepších výkonů
kariéry je 238,2 cm, a to mluví za vše. Jeho rekordy obou mítinků 238 a 234 cm jsou náročné
mety a navíc je těžké zajistit přiměřené soupeře - i proto, že spousta výškařů po náročné
olympijské sezoně halové soutěže vynechává.
Přijet by však opět měl přemožitel Uchova z Hustopečí 2012 a medailista z MS 2011, další
Rus Alexej Dmitrik (osobní rekord 236 cm). Překvapením může být mladý Ital Gianmarco
Tamberi (20 let), který je pátým výškařem z ME 2012 a zaznamenal zlepšení na 231 cm.
Kvalitním jménem je také Francouz Mickael Hanany (232) s bronzem s ME v Helsinkách a
finálovou účastí na OH v Londýně. O startu české jedničky Jaroslava Báby se ještě jedná.
V ženské kategorii bude hlavní favoritkou Ruska Světlana Školinová s osobním rekordem
203 cm, kterým získala bronz na OH v Londýně. V halové sezoně bude vlastně v Evropě
světovou jedničkou, protože zlatá z OH Ruska Anna Čičerovová halovou sezonu vynechává
a stříbrná Američanka Brigita Barrettová je studentkou a na mítincích startovat nemůže.
Ukrajinka Olena Hološová (osobní rekord 196 cm), která se ukáže na Moravě poprvé, má na
kontě bronz z ME v Helsinkách. Překvapením může být méně známá Ruska Anna
Šorstovová, která už má doma na kontě 198 cm a plánuje v hale pokořit dvoumetrovou
hranici. Dalším překvapením může být estonská šampionka Eleriin Haasová (192), jež
upoutala pozornost v závěru uplynulé sezony 3. místem ve finále Diamantové ligy v Bruselu.
V roce 2010 byl seriál přelomový Třinec viděl poprvé dva metry v podání ženy (Vlašičová
201) a mužský rekord Uchova (234), v Hustopečích taktéž kraloval Uchov v rekordu mítinku
237 cm. V roce 2011 se zaskvěla Klučinová juniorským světovým halovým rekordem 197 cm
a Uchov posunul rekord v Hustopečích na 238 cm. V roce 2012 šokoval Dmitrik tím, že
porazil Uchova (235), ale ten vyhrál Tour se Školinovou. Jediný nepokořený zůstal v
posledních třech letech ženský rekord na jihu Moravy (200 cm Friedrichová z roku 2009), a
to by mohl být cíl pro rok 2013.
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NASTUPUJÍCÍ HVĚZDY A EXOTIKA: Moravská tour je také tradičně místem, kde se do
světové atletiky odráží nastupující jména. Tentokrát představí organizátoři juniorskou
mistryni světa z roku 2012 Italku Alessii Trostovou s osobním maximem 192 cm. Mladá Italka
je také mistryní světa do 17 let z roku 2009 a stříbrná z OH mládeže 2010. První rok v
seniorské kategorii by mohl znamenat její další zlepšení. Exotickým účastníkem bude
Brazilec Guilherme Cobbo s osobním maximem 228 cm. Země fotbalu bude mít v seriálu
premiérové zastoupení, stejně jako jihoamerický kontinent. Cobbo startoval na OH v
Londýně a je medailistou ze šampionátu Jižní Ameriky.
AMBASADOŘI: Pro letošní ročník připravili organizátoři exkluzivního ambasadora. Poprvé
přijede do Česka legendární Američan Dick Fosbury, který vynalezl flop a výkonem 224 cm
vyhrál OH v Mexiku 1968. Nedávno na oslavách století atletiky v Barceloně uvedl, že si v
roce 1968 nemyslel, že z jeho techniky vznikne globálně využívaný styl. Jeho autogram bude
na Moravě patřit k nejcennějším. Domácími ambasadory budou bývalý rekordman Ján Zvara
a mistryně světa v trojskoku z roku 1997 Šárka Kašpárková.
S dalšími kvalitními skokany a skokankami se jedná. I v devátém ročníku by turné mělo
přinést neopakovatelné zážitky a potvrdit pozici nejvýznamnějšího halového výškařského
podniku roku v Čechách.
Na každém ze závodů získají nejlepší skokani finanční prémii, za vítězství je to 1000 dolarů
pro nejlepšího muže i ženu. Organizátoři pokračují v systému na určení celkového vítěze,
který platil při prvním ročníku a 2008-2012. Jednotlivé výkony ze dvou závodů se sečtou.
Odměna pro celkové vítěze je 1000 dolarů pro nejlepšího muže i ženu.
Mimo soutěže mužů a žen, které proběhnou v jednotném formátu na každém ze závodů,
připravují jednotlivé mítinky i klasické doprovodné soutěže mládeže. Tradičně kvalitní bude
pokrytí České televize, která nabídne z každého závodu souhrnný záznam.
www.moravskavyskarskatour.cz (foto a další informace)
Beskydská laťka, www.beskydskalatka.com
RM: 234 Ivan Uchov, RUS, 2010 – 201 Blanka Vlašičová, CRO, 2010
Hustopečské skákání, www.hustopecskeskakani.cz
RM: 238 Ivan Uchov, RUS, 2011 - 200 Ariane Friedrichová, GER, 2009
Vítězové MVT
2005: Jaroslav Bába (ČR) 687 cm (soutěž žen nebyla oficiálně součástí tour)
2006: Svatoslav Ton (ČR) 233 cm a Iva Straková (ČR) 193 cm (rozhodl nejlepší výkon)
2007: Tomáš Janků (ČR) 680 cm a Marina Aitová (Kaz.) 574 cm (součet tří výkonů)
2008: Linus Thornblad (Švéd.) 464 cm a Barbora Laláková (ČR) 386 cm (součet dvou
výkonů)
2009: Ivan Uchov (Rus.) 467 cm a Iva Straková (ČR) 387 cm
2010: Ivan Uchov (Rus.) 471 cm a Chaunte Howardová (USA) 384 cm
2011: Aleksandr Šustov (Rus.) 459 cm a Maria Kučinová (Rus.) 391 cm
2012: Ivan Uchov (Rus.) 463 cm a Svetla Školinová (Rus.) 391 cm
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Účast MVT 2005-2012: 255 atletů, 37 zemí, 30 výkonů 230 a více, 42 výkonů 192 a více
2005: 35 (19 mužů, 16 žen), 11 zemí
2006: 37 (22 mužů, 15 žen), 13 zemí
2007: 32 (19 mužů, 13 žen), 16 zemí
2008: 30 (16 mužů, 14 žen), 17 zemí
2009: 32 (17 mužů, 15 žen), 15 zemí
2010: 28 (16 mužů, 12 žen), 15 zemí
2011: 28 (15 mužů, 13 žen), 15 zemí
2012: 29 (17 mužů, 12 žen), 17 zemí
Hlasy před 9. ročníkem:
Ivan Uchov: „Moravské mítinky jsou pro mě jakoby samozřejmostí, těším se na své fanoušky. Přijedu
už jako olympijský vítěz a v tom budou má vystoupení výjimečná. Jako vždycky chci předvést co
nejlepší výkony. Hodně se mluví o rekordech, ale nechme se překvapit. Už by to však chtělo zlepšit
rekord v Třinc.”
Světlana Školinová: „Loni jsem u vás začínala s tvrzením, že chci získat medaili v Londýně a povedlo
se. Letos nemyslím jenom na rekord v Hustopečích, ale také na muj hlavní cíl a tím je zlatá medaile za
MS v Moskvě. Halová sezona k tomu muže být tou správnou přípravou.“

Žebříček specializovaných halových mítinků 2012:
1. Arnstadt, výška, 10 282 (2011/5)
2. Doněck, tyč, 10 222 (2011/1)
3. Bydgoszcz, tyč, koule, 10 154 (2011/2)
4. Banská Bystrica, výška, 10 135 (2011/3)
5. Hustopeče, výška, 9971 (2011/4)
6. Nordhausen, koule, 9805 (2011/7)
7. Třinec, výška, 9694 (2011/8)
8. Cottbus, výška, tyč, 9623 (2011/10)
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