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ULTIMATE
V roce 2018 jsme měli 613 členů, o titul mistra
republiky se hrálo v jedenácti soutěžních kategoriích.
Turnajů se účastnilo více týmů a ve vyšších počtech
hráčů (o 313 "osoboturnajů" více než v roce 2017).
Vzrůstá počet juniorských hráčů a ultimate mládne (z
116 hráčů do 18 let na 152).
Poprvé jsme aplikovali regionální systém – kvalifikace
na halové mistrovství republiky v kategorii mixed se
hrály paralelně ve čtyřech regionech.
Čtyři české týmy se kvalifikovaly na finále evropské ligy
(EUCF). Tři týmy se zúčastnily plážového klubového
mistrovství Evropy (EBUCC).
Konal se první galavečer českého ultimate.
Spustili jsme plně elektronické soupisky a upravili
evidenci členů dle rejstříku sportu MŠMT.
ultimate

Projekty
Rozvoj do regionů
Pilotně jsme rozjeli projekt Rozvoj do regionů ve dvou městěch: Mladé Boleslavi a
Ústí nad Labem. Začátkem roku 2019 budeme projekt hodnotit a řešit jeho
pokračování.
Ultimate na školách
Vítězové obhájili své pozice - Středoškolskou ligu ročníku 2017/2018 vyhrálo
znovu Biskupské gymnázium J. N. Neumanna České Budějovice a Akademické hry v
kategorii ultimate obhájila Univerzita Karlova.
Reprezentace
Během roku se formovaly reprezentace na období 2019-2020. Čtyři juniorské a
čtyři seniorské týmy mají nehrající trenéry.

Mistři České republiky
Venkovní: Yellow Block (open), Velká Morava (women), Žlutá zimnice (mixed),
Východní blok (junior open), Left Overs (junior women)
Haloví: Východní blok (open), Velká Morava (women), Chupacabras (mixed), Východní blok
(junior mixed)
Plážoví: Chupacabras (mixed), Yellow Fujever (women)

Co nás čeká v roce 2019
Rok 2019 bude nabitý reprezentačními akcemi: EYUC (mistrovství Evropy juniorů do
17 a do 20 let), EBUC (plážové mistrovství Evropy), EUC (mistrovství Evropy), WU24
(mistrovství světa do 24 let).
Do konce roku 2019 musíme vyčerpat zbytek prostředků od Českého olympijského
výboru z takzvaných "loterijních peněz" a od roku 2020 zajistit financování bez
nich. Chceme udělat školení licencí II. třídy a jmenovat šéftrenéra reprezentací tím budeme moct čerpat dotace z dalšího programu MŠMT (Talent).
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DISCGOLF

Discgolf zaznamenává v posledních letech růst v počtu
hráčů i pořádaných turnajů.
Česká republika byla vidět i na mezinárodní scéně,
především díky skvělým výsledkům na Mistrovství
Evropy nebo turnaji kategorie Major světové série
PDGA konaném na Konopišti.
Popularita roste i díky rozvoji pevných hřišť po celé
ČR, jejichž počet již atakuje 100.
Počet členů - 433 (+12 %)
Počet ligových turnajů - 73 (+3 %)
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Vítězové první ligy

Mistři České republiky

FPO - Eva Králová

FPO - Eliška Bártková

MJ12 - Matyáš Bareš

MJ12 - Matyáš Bareš

MJ15 - Martin Štípek

MJ15 - Martin Štípek

MJ18 - Bohdan Bílek

MJ18 - Bohdan Bílek

MP40 - Marek Šrom

MP40 - Rudolf Konečný

MP50 - Jozef Čierný

MP50 - Karel Kolář

MPO - Lukáš Filandr

MPO - Lukáš Filandr

Mezinárodní úspěchy
Na Mistrovství střední Evropy v červenci ve Slovinsku získali titul dva
čeští hráči: Michael Rádl v kategorii MPO a Bohdan Bílek v kategorii
MJ18. Na 3. místě se umístila v kategorii FPO Eva Králová.
V srpnu následoval vrchol evropské sezóny - Mistrovství Evropy. Na něj
se vypravila osmičlenná česká výprava, která se rozhodně neztratila.
Do posledních chvíle naši hráči bojovali o medaile. Nakonec těsně pod
stupni vítězů skončila 4. mezi ženami Eva Králová. Mezi juniory to byla
bitva až do konce a radoval se historicky první český mistr Evropy
Bohdan Bílek.
V červenci se na Konopišti uskutečnil historicky první turnaj kategorie
Major v Evropě mimo Skandinávii. 144 hráčů naprosté světové špičky
se sjelo do Česka, aby ukázali to nejlepší ze současného discgolfu.
Vítězi se stali Eagle McMahon z USA a Evelina Salonen z Finska.
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FREESTYLE
Česká komunita Freestyle frisbee

Začátkem srpna uspořádala Česká

se v roce 2018 nezmenšila, ani

federace freestyle disku turnaj Trnava

nerostla. Prakticky jedinými hráči
objíždějícími zahraniční turnaje
jsou Jakub Koštel a Pavel Baranyk
(který žije v USA).

Frisbee Games na Slovensku; jeho
součástí bylo Mistrovství světa ve
freestyle frisbee, Mistrovství Evropy v
dogfrisbee a menší turnaje v ultimate a
discgolfu. Pavel Baranyk se stal prvním
českým mistrem světa ve freestyle

V březnu se konal 12. ročník Frisbeer

frisbee, když v Trnavě vyhrál kategorii

Cupu, který utvrdil status světově

trojic spolu s Američany Ryanem

největšího turnaje; představen byl také

Youngem a Davem Schillerem.

nový systém hodnocení, čímž Frisbeer
pokračuje v inovování freestylových
soutěží. Jakub Koštel (spolu s Ryanem
Youngem z USA) vyhrál jako první Čech v
historii turnaje nejnabitější divizi Open
pairs (s plně improvizovanou sestavou).
Začátkem července se Jakub vydal do

V říjnu Pavel vyhrál legendární plážový
turnaj Beachstylers v San Diegu a menší
turnaj, který organizoval v San Franciscu.
Na konci roku 2018 se Pavel s Jakubem
nacházeli na 3. a 4. místě světového
žebříčku.

Norimberka na Mistrovství Německa, kde
spolu s Danielem O'Neillem z USA vyhrál

Co od českých freestylistů čekat v roce

jak kategorii Open Pairs, tak soutěž trojic

2019?

Open COOP.

Jakub s Pavlem opět zformují tým a

Koncem července se konalo otevřené

pokusí se vybojovat čistě české úspěchy

Mistrovství Evropy v Berlíně - Jakub

jak na Frisbeer Cupu (1. - 3. března, TJ

získal titul v kategorii Open pairs (opět s

Sokol Vinohrady), tak na mistrovství

Ryanem Youngem a opět s plně

světa, které se odehraje v říjnu v Seattlu.

improvizovanou sestavou) a obhájil titul

Na konci léta se uskuteční druhý ročník

ve smíšených párech s Němkou Ilkou

Trnava Frisbee Games; prim bude

Simon; Pavel spolu s Ryanem Youngem a

tentokrát hrát turnaj v ultimate (EUCR-E

Jamesem Wisemanem z USA vyhráli titul

open a women), ale nebudou chybět ani

v kategorii trojic.

ostatní frisbee sporty.
freestyle

