Ostrožská Nová Ves, 3.I.´10. -vp+

Kanoistický rok 2009
leden
• zimní soustředění absolvovali mladí kajakáři v rámci školního lyžařského kurzu s Ostrožskou Lhotou
• bývalí závodníci oddílu soutěžili ve Sportovní hale v dávné olympijské disciplíně-přetahu lanem
únor
• uskutečnil se Vodácký ples s bigbeatovou kapelou Artemis
březen
• sourozenci Machovi trénovali dva týdny v italské Sabaudii
• od sedmého března bylo možno pravidelně pádlovat i na jezeře Kunovská tabule
• juniorská vicemistryně světa Monika Machová se stala druhým nejlepším sportovcem okresu
duben
• závodní sezónu odstartoval 4.dubna na řece Bečvě Hranický marathon, všichni se vrátili s medailí
• uskutečnil se 32. Novoveský přespolák-dopoledne se pádlovalo, odpoledne běhalo, přijel i triatlet
Vabroušek
• Dlouhé tratě na Moravě v Kojetíně absolvovalo devět závodníků, kteří získali deset cenných kovů
• po dvou letech startovala Ostrožská Nová Ves opět ve Vídni na rakouském šampionátu
v maratónu, na stupně vítězů se prosadili uherskohradišťský Jiří Zalubil a David Janík ze Sadů
• Martin a Monika Machovi podstoupili testování výkonnosti v Račicích
květen
• na mistrovství ČR na dlouhých tratích v Sedlčanech získala dva tituly Monika Machová, jeden pak
její bratr Martin, závod byl rovněž součástí Českého poháru
• šestice pádlujících trénovala po mistrovství na soustředění SCM na Oboze u Slapské přehrady
• účastníci soustředění na Oboze navštívili také úvodní závod Světového poháru v Račicích
• další pohárový závod se jel na Kamencovém jezeře v Chomutově, sedmkrát brali medaili
Machovi, Filip Nikl uspěl v běhu
• Machovi úspěšně reprezentovali Českou republiku na regatě v Piešťanech, zaznamenali mimo
jiného i čtyři vítězství, celkově skončila česká výprava druhá
červen
• třetí závod Českého poháru v Račicích znamenal pro novovesské jedenáct medailí, kajakář Nikl
opět zabodoval v běhu
• rovněž další, čtvrtý závod ČP se konal v Račicích, Martin a Monika Machovi se nominovali na
juniorské ME, oddíl obsadil deset medailových pozic
• rychlostní kanoistika měla premiéru na Olympiádě dětí a mládeže České republiky, Zlínský kraj
reprezentoval na rybníce Jordán v Táboře maximální počet-šest závodníků, bronz získal Martin
Mach
červenec
• 51.ročník Moravského poháru v Kojetíně měl medailovou příchuť pro všech 8 startujících
• na mistrovství Evropy juniorů a do 23ti let v polské Poznani skončila Monika Machová čtvrtá a
pátá, také Martin Mach jel finále, na K4 skončil šestý
• Soutok řek Otavy a Vltavy u hradu Zvíkova byl opět na čtrnáct dnů domovem mladých
vyznavačů rychlých pádel z pod Buchlova a Sezemic, kteří se tu připravovali na vrchol sezóny
srpen
• dvě pátá místa vybojovala na světovém šampionátu juniorů v Moskvě Monika Machová
• mistry republiky se na krátkých tratích v Račicích stali Monika Machová, Martin Mach, Filip Nikl a
Jakub Mlčoch, vicemistryněmi pak Karla Zalubilová a Kateřina Pjajčíková, novovesští získali
celkem 14 medailí, kajakář Mach nominaci na regatu olympijských nadějí, benjamínci absolvovali
i triatlon (plavání, běh, pádlování), v barvách oddílu startoval i veselský sjezdař Richard Hála,
bronzový z juniorského MS ve Švýcarsku
• Monika Machová se stala také juniorskou šampiónkou ČR v maratónu v Týně nad Vltavou
• Ostrožská Nová Ves se zúčastnila závodu na Dunaji v maďarském Gödu
září
• vítězná trofej zůstala v rukou domácích, kteří získali na XVII.Mezinárodním mistrovství Moravy
„Slovácká 500“ nejvíce bodů, pod hradem Buchlov se představili vodáci z osmi zemí-Čech a
Moravy, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Ukrajiny, Polska, Německa a Chorvatska
• na premiérovém světovém šampionátu seniorů v Račicích byl oddíl zastoupen rozhodčím
Romanem Botkem
• Martin Mach získal na regatě olympijských nadějí v Račicích jediné zlato pro Českou republiku
• zástupci kanoistické výpravy na olympiádě dětí a mládeže převzali ocenění od Zlínského kraje
• poslední pohárový závod se jel na Ohři v Kadani, bronz získal kajakář Filip Nikl
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čtvrtá projela cílem Monika Machová na mistrovství světa v maratónu v portugalské Crestumě
v italském přístavu Savona závodilo devět kajakářů a kajakářek ze Slovácka, získali 8 medailí
sourozenci Machovi zakončili úspěšně sezónu v Praze na Vltavě na Velké ceně Sparty

několik členů oddílu absolvovalo Pohár Emila Zátopka v Hroznové Lhotě-běžeckou štafetu 42x1km
po hlavičkou Moravy rychlostní zvítězili rychlostní kanoisté v polských Tychách
extrémní závod Bobr Cup si zkusil Martin Mach
kanoisty bylo vidět i na Slováckém běhu, Filip Nikl vybojoval bronz
byly zahájeny tréninky v plaveckém bazénu v Ratíškovicích
Klára Silnicová a Filip Nikl triumfovali v populárním Partyzánském samopalu v sousední Ostrožské
Lhotě
• Ostrožská Nová Ves byla zastoupena rovněž na 62.ročníku běhu Přes valašské kotáry ve Zlíně
• Monika Machová absolvovala první testování reprezentace dospělých vedené olympijským
vítězem Martinem Doktorem
• pozvánku k Zavírání vody v Sezemicích přijala skupinka rodičů novovesských závodníků
listopad
• v žebříčku Českého poháru byla Ostrožská Nová Ves devátá, mezi mládeží dokonce šestá !, svoji
kategorii vyhrála kajakářka Machová
• trojice Mach, Nikl a Pjajčíková úspěšně prošla testováním do Sportovního centra mládeže (SCM)
• týdenní trénink s maďarskými kajakáři si v Budapešti zkusil kajakář Mach
• Monika Machová opět trénovala v Itálii
• na volební valné hromadě Českého svazu kanoistů v Praze zastupoval oddíl Ludvík Ondračka
prosinec
• několik závodníků startovalo na mikulášském běhu ve Veselí nad Moravou
• o pozice v anketě o sportovce okresu za rok 2009 se opět ucházeli sourozenci Machovi
• mezi desítku byla nakonec vybrána jen juniorská reprezentantka Monika Machová
• Martin Mach absolvoval týdenní soustředění s juniorskou reprezentací v Nymburce
• na loděnici proběhl Mikulášský večírek
• v uplynulém roce činnost oddílu kromě Českého svazu kanoistů, Obecního úřadu a sponzorů
velmi významně podporoval Zlínský kraj
• bylo vytvořeno originální péefko s krojovanými děvčaty pózujícími za kajakem s pádly a rovněž
dvoutýdenní kalendář
• 47.ročník Štěpánského běhu v Kyjově absolvovali tři oddíloví zástupci a přivezli dvě medaile
• po letech se Silvestr opět slavil na loděnici
• v areálu loděnice pokračuje rekonstrukce sauny
• oddíl kanoistiky momentálně shání finanční prostředky na pořízení nového mikrobusu
• v roce 2010 oddíl uspořádá Netradiční Vodácký ples (20.3.), XXXIII.Novoveský přespolák (10.4.),
XVIII.Mezinárodní Mistrovství Moravy "Slovácká 500" (30.7.-1.8.)
• chlapci a děvčata jsou zváni na páteční nábory nových závodníků v tělocvičně místní školy,
začíná se v 17:00
Aktuální informace, fotografie a videa hledejte na internetových stránkách www.onv-canoe.cz

