Discgolfový klub v roce 2020
V roce 2020 se 40 členů (z toho je 16 juniorů) spolku Discgolfclub Kobylí naplno
věnovali rozvoji tohoto sportu v naší obci, pokračovali především v jeho rozvíjení a
propagaci. Věnovali se tréninku, zapojili se do turnajů v rámci 1., 2. i regionální discgolfové
ligy, navštěvovali turnaje v širokém okolí i na Slovensku, zúčastnili se Mistrovství České
republiky. Organizovali jsme turnaje ať už pro zájemce z Kobylí, tak i v rámci Regionální
ligy pro hráče z celé ČR, spolupořádali jsme dvoudenní turnaj 1. discgolfový ligy Chřiby
Open, který byl hráči označen jako nejvydařenější i nejtěžší. Rozšířili jsme a opravili někreá
výhoziště, přidali další koš (financováno z našich zdrojů) a rozšířili tak počet jamek na 16.
Sezona byla tradičně zahájena Vánočním turnajem na konci prosince 2019, přišlo 21
místních zájemců. Ještě v březnu jsme plánovali turnaj na hřišti v Mikulově, abychom
pomohli zpropagovat tento zajímavý sport i v dalším místě, bohužel pandemie způsobila, že
se turnaj neuskutečnil. Následoval květnový turnaj Dobročinné hody Kobylí (30 hráčů z celé
Moravy z toho 8 domácích). Výtěžek z dobrovolného startovného 10 000 Kč jsme celý
věnovali na dobročinnou akci zaštítěnou Obcí Kobylí. V červnu následoval tradiční turnaj
Kobylí Open (za účasti 14 kobylských hráčů), na který přijelo 92 hráčů z Čech, Moravy,
Slezska, Slovenska. Tento turnaj je pro letošek jednodenním turnajem s nejvyšším počtem
hráčů v celé ČR. V neděli jej následoval turnaj pro naše juniory, přišlo si jich zahrát 19. Oba
turnaje se vydařily maximálně, i když po oba dny panovalo opravdu brutální vedro. Náš klub
spolupořádal seriál turnajů Discgolfové ligy Moravy a Slezska, který zahrnoval 8 turnajů od
Kobylí po Ostravu, jeho součástí byl právě turnaj Kobylí Open. Zkrácenou sezonu jsme
zakončili turnajem O pohár starosty obce Kobylí, kterého se v říjnu zúčastnilo 62 borců (17
domácích hráčů). Tito hráči se nezalekli špatné předpovědi počasí a i přes silný vítr odehráli
mimořádně zdařilý turnaj.
Vydařený byl noční turnaj - červencovou letní nocí létaly osvětlené disky 16 fanoušků
této hry. Osvětlené koše opět vytvořily magickou atmosféru tomuto oblíbenému turnaji.
Letos si naši borci troufli i na účast v turnajích 1. a 2. celostátní ligy a Mistrovství ČR.
Vlastimil Janda skončil ve své kategorii v 1. lize na 5. místě a na Mistrovství ČR vybojoval 6.
místo. Petra Křížová vyhrála letošní Regionální ligu Jih, skončila 4. ve druhé lize a 12. na
Mistrovství ČR. Petra si svými výbornými výsledky dokonce řekla o místo v reprezentaci
České republiky a měla by se ve své kategorii zúčastnit Mistrovství Evropy 2021. Pokud se
vše podaří dotáhnout do konce, bude to skvělá reprezentace Kobylí v rámci celé Evropy. Iveta
Mikulicová obsadila 3. místo ve 2. lize, skončila 6. v Regionální lize Jih a celkově 11. na
Mistrovství republiky. Výbornou sezonu završili Libor Juřena a Martin Sladký druhými místy
v Regionální lize Jih, Libor skončil 9. na MČR.
Radost nám také dělali začínající junioři, kteří se zapojovali do turnajů v Kobylí, ale
vyjeli i do Pohořelic, bohužel přišli o Mistrovství České republiky juniorů, na které se velice
pilně připravovali a které bylo ze známých důvodů zrušeno. Jistě jim v tom pomáhá i kroužek
discgolfu, který funguje v naší základní škole pro více než 20 mladých hráčů.
Osvěžením celé sezony byla soutěž dvojic, kterou pro zájemce z Kobylí zorganizovali
manželé Mikulicovi. Šlo o dlouhodobou soutěž, při které se potkávaly dvě až tři dvojice na
našem krásném hřišti. Dvojice se skládaly z kamarádů, páru či rodiče s dítětem. Bohužel
celou sezonu komplikoval nezvaný čínský host, tudíž jsme soutěž ani nestihli dohrát. I přesto
12 dvojic svedlo nejeden krásný souboj, důležité že vždy vládla pohodová atmosféra a
sportovní výsledky nebyly tím úplně nejdůležitějším.

Velké poděkování si zaslouží Obec Kobylí a Technické služby za udržování tohoto
v republice výjimečného hřiště, dále všichni členové, kteří nezištně na tomto hřišti
odpracovali spoustu brigádnických hodin, obchod Prodiscgolf.cz za podporu našich hráčů,
firma Patria Kobylí za zázemí při turnajích a poskytnutí cen pro nejlepší hráče, generální
sponzor Vinařství Lovečkovi, významní sponzoři Vinařství Vajbarovi, Ondřej Brdečko,
Vinaři z Kobylí, kteří poskytli tekuté ceny pro vítěze jednotlivých turnajů, starosta obce Pavel
Kotík za zorganizování turnaje O pohár starosty obce Kobylí a také Juřenovi z Břeclavi, kteří
vyrobili opravdu originální ceny pro vítěze. A samozřejmě paní Veronika Kovářová za skvělé
fotoreportáže z turnajů, manželé Mikulicovi a Adam Kovář za zajištění občerstvení na
turnajích.
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