
Veteráni předčasně ukončili letošní sezónu  

 

Pouze dva dny před podzimním uzavřením sportovišť se hrála Velká cena ČMKV v Jaroměři. 

I proto se, bohužel, nemohli zúčastnit hráči ze Slovenska, což se stalo poprvé po více než dvaceti letech. 

V Jaroměři byla tentokrát nejmenší účast veteránů na Velké ceně od 13. 12. 1986! 

Zajímavostí je, že svět i ČMKV se mění, ale jedna věc zůstala stejná. Stejně tak jako před 34 lety se 

vítězem turnaje stal liberecký Oldřich Mikula. Jiné je pouze to, že se posunul z kategorie M 50 do 

kategorie M 85. Zde prostě platí pořekadlo „kdo umí, ten umí“. 

Letošní sezóna je výjimečná i tím, že se odehrály jen čtyři Velké ceny, což je nejméně od založení klubu 

v dubnu roku 1982. To pomohlo Františkovi Justovi z Lokomotivy Česká  Lípa, který jako jediný, 

mezi  hráči všech kategorií, vyhrál všechny letošní Velké ceny a stal se tak osmým hráčem v historii 

ČMKV, který vyhrál všechny turnaje jednoho ročníku. 

 

Zde jsou výsledky veteránů Libereckého kraje v sezóně 2020: 

Oldřich Mikula - Liberec vítěz kategorie  M 85 

František Just - Č. Lípa vítěz kategorie  M 70 

Karel Pácal - K. Šenov 3. místo v celkovém pořadí M 85 

 

St. Matoušková - Liberec 3. místo v celkovém pořadí W 60 

 

Dalšími výbornými hráči Libereckého kraje, kteří se zúčastnili jen některé Velké ceny a stáli na stupních 

vítězů jsou: 

Vl. Jelínek -Turnov a M. Bittner - Vesec a vítězové MF - M. Cinibulk - Chrastava, M. Regner - Liberec, 

D. Molitoris -Jablonec a J. Kvapil - Ž. Brod. 

Další Velká cena, pokud Covid19 dovolí, se bude konat 13. 2. 2021 v Holici. Ale to už bude sezóna 2021. 

Všichni hráči a hráčky starší 40ti let jsou vítáni na turnajích pořádaných ČMKV, případně i jako členové 

reprezentace ČMKV na mistrovství Evropy nebo světa veteránů. Bližší informace F. JUST,  mob.736 

776 691. 

 


