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Češi se výrazně prosadili v EP 
snowboardcrossu 

Celkovým vítězem Evropského poháru ve snowboardcrossu se stal 
Michal Novotný a celkovou třetí příčku obsadil David Bakeš.  

Serfaus 2. dubna (iHNed,ČTK) 

 �  � � 

V závěrečném finálovém závodě sezóny v Evropském Poháru v rakouském 
Serfausu vyhrál sice David Bakeš, ale těsně za ním dojel druhý Michal Novotný. 
Díky tomu třináctý muž z olympijských her v Turíně dosáhl na celkové vítězství 
v seriálu celého Evropského Poháru.  

"David vyhrál díky Michalovi, který obětoval cenné desetinky odblokováním 
soupeřů po výborném startu a v následné klopené zatáčce. Vytvořil tím prostor 
pro Davida, který mohl proklouznout vnitřkem na první pozici," pochválil 
Novotného kouč reprezentace Martin Jelínek.  

Na třetí pozici se v nedělním závěrečném závodu poháru prosadil Slovinec Rok 
Rogelj, čtvrtý a poslední ve finálové jízdě skončil Rakušan Mario Fuchs. Mezi 
českou dvojici se v konečném pořadí vklínil německý závodník David Speiser. 
Novotný s Bakešem tak úspěšně zakončili sezonu, v níž se českým závodníkům i 
vinou zdravotních problémů příliš nedařilo.  

Ze sobotní kvalifikace postoupili vedle Novotného a Bakeše také nakonec 
čtrnáctý Pavel Heiník, Václav Havlík a šestnáctiletá naděje českého 
snowboardcrossu Albert Jelínek. V ženské kategorii tuto pětici doplnila Klára 
Koukalová, která se po vítězství v první rozjížďce zamotala do hromadného 
pádu, který ji připravil o postup do finále a další boje o vítězství v celém seriálu 
EP.  

V první finálové jízdě se zranil Havlík, který po srážce s jedním ze soupeřů 
upadl při skoku na záda a z trati ho musel do nemocnice přepravit vrtulník. Má 
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Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a�šíření 
jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného 
svolení vydavatele je zakázáno. 

krev na plicích, ale podle posledních informací by měl být v pořádku. V 
Rakousku zůstal na pozorování.  

Novotný vítězstvím rozšířil počet českých závodníků, kteří se mohou účastnit 
závodů Světového poháru v příští sezoně, na šest.  

Výsledky:  
1. Bakeš, 2. Novotný (oba ČR), 3. Rogelj (Slovin.), 4. Fuchs (Rak.).  

Konečné pořadí EP:  
1. Novotný, 2. Speiser (Něm.), 3. Bakeš.  
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olejservis.cz - Internetový obchod s oleji
Oleje Castrol, Shell, Mobil, Esso, Fuchs, Slovnaft Madit, Paramo Trysk, BP, online obchod, 
dodání celá ČR. Motorové, převodové oleje. Autochemie, autokosmetika. Aditiva Militec-1.

Fanzone.cz - souvenir shop, hockey a inline
Najdete u nás hokejovou výstroj, dresy a vše pro fanoušky hokeje a fotbalu. Oficiální 
merchandising HC Slavia, Sk Slavia Praha Fotbal, MS hokej 2004, 2005, RIGA 2006, 
basketbal

Slovensko - země blízká, přesto vzdálená
Pojeďte s námi za krásami našich blízkých sousedů. Ať už jsou to relaxační programy, 
termální koupaliště nebo jen tak do přírody. 

Cestovní pojištění on-line s ČSOB Pojišťovnou
Sleva10%. Sjednejte si cestovní pojištění on-line s ČSOB Pojišťovnou a získejte slevu. Cena 
pojištění již od 15 Kč za den! 

CA ASIANA - Profesionalní cestovní servis
Jednička na trhu letenek! - ASIANA byla vyhlášena nejlepší IATA agenturou. - Přesvědčte se 
proč! Zajistíme pro Vás dovolenou nebo služební cestu podle vašich představ. 
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