TISKOVÁ ZPRÁVA
1. 12. 2017

SPORTOVEC ROKU 2017
I. kolo ankety KSN

59. ROČNÍK NOVINÁŘSKÉ
ANKETY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.12.

tisková zpráva – výsledky 1. kola hlasování

7.12. (12:00 h) uzávěrka 2. kola hlasování v anketě
21.12. (18:30 h) I. tisková konference s nominovanými sportovci
(21:35 h) SPORTOVEC ROKU 2017
přímý přenos slavnostního vyhlášení na ČT1
(23:00 h) II. tisková konference s vítězi ankety

Další informace (historie ankety, nominace, atd.) o projektu jsou dostupné na
oficiálních stránkách www.sportovecroku.cz. Ke stažení zde naleznete
například tiskové zprávy a logo ankety Sportovec roku 2017.
Informace o hlasování najdete na webu Klubu sportovních novinářů
www.ksn.cz.

SCHÉMA PROJEKTU
Sportovec roku = odborná novinářská anketa KSN
 jednotlivci
 kolektivy
 Sportovní legenda – Cena Emila Zátopka
Junior roku = vyhlašuje Nadace české sportovní reprezentace

VÝSLEDKY 1. KOLA ANKETY
JEDNOTLIVCI
10 nominovaných jednotlivců pro 2. kolo
(bez bodových zisků, v abecedním pořadí)
DOSTÁL JOSEF
FUKSA MARTIN
KOUKALOVÁ GABRIELA
LEDECKÁ ESTER
ONDRA ADAM
PLÍŠKOVÁ KAROLÍNA
SÁBLÍKOVÁ MARTINA
SYNEK ONDŘEJ
ŠPOTÁKOVÁ BARBORA
VADLEJCH JAKUB

kanoistika
kanoistika
biatlon
snowboarding
sportovní lezení
tenis
rychlobruslení
veslování
atletika
atletika

DALŠÍ POŘADÍ - JEDNOTLIVCI:
11.
Ondřej Tunka
12.
David Pastrňák
13.
Martin Šonka
14.
Eva Samková
15.
Jaroslav Kulhavý
16.
Ondřej Moravec
17.
Tomáš Bábek
18.
Lukáš Krpálek
19.
Jaromír Jágr
20.
Petr Čech
21.
Vít Přindiš
22.
Petra Kvitová
23.
Zuzana Hejnová
24.
Petr Frydrych
25.
Lucie Šafářová
26.
Zdeněk Štybar
27.
Andrea Hlaváčková
28.
Jakub Holuša
29.
Tomáš Satoranský
30.
Jan Veselý

205 b.
188
182
154
149
142
141
136
134
105
90
80
70
63
54
52
50
48
48
43

KOLEKTIVY
3 nominované kolektivy pro 2. kolo
(bez bodových zisků, v abecedním pořadí)
FOTBAL – SK Slavia Praha (muži)
HOKEJ – HC Kometa Brno
MALÝ FOTBAL – reprezentace ČR
DALŠÍ POŘADÍ - KOLEKTIVY:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Čtyřkajak (Špicar, Havel, Štěrba, Šlouf)
Hlídka vodní slalomářů (Prskavec, Tunka, Přindiš)
Fotbalisté FC Viktoria Plzeň
Basketbalistky USK Praha
Volejbalisté Česka
Kostelecký, Lipták, Štěpán (trap)
Štafeta 4x400m (Šorm, Tesař, Kubista, Maslák)

114 b.
111
108
79
49
31
25

V 1. kole ankety hlasovalo celkem 195 členů Klubu sportovních novinářů. Právo
hlasovat v anketě mají pouze členové Klubu sportovních novinářů ČR.
Hlasování sportovních novinářů je dvoukolové. V prvním kole rozhodli sportovní
novináři svými hlasy o nominaci 10 jednotlivců a 3 kolektivů postupujících do
druhého kola. Ve druhém kole pak z těchto 10 nominovaných jednotlivců vzejde
konečné pořadí v anketě Sportovec roku. Stejným způsobem je určeno i pořadí
tří nejlepších kolektivů za rok 2017.

ZAJÍMAVOSTI
Do finálové desítky postoupilo sedm stejných sportovců jako v loňském roce.
Chybí však obhájce prvního místa. Judista Lukáš Krpálek kvůli zdravotním
problémům část sezony vynechal a v letošní anketě obsadil 18. místo.
Z desítky dále vypadli už jen vodní slalomář Jiří Prskavec a biker Jaroslav
Kulhavý.
Nováčky jsou Ester Ledecká, Martin Fuksa a Jakub Vadlejch. Všichni tři jsou
v nominaci úplně poprvé, ale Ledecká už dvakrát hostem na galavečeru byla:
v letech 2013 a 2015 totiž získala titul Junior roku.
Ač chybí loňský vítěz, přesto by letošní finalisté dohromady poskládali pět
křišťálových korunek pro vítěze. Tři by mohla přinést Martina Sáblíková (2007,
2009, 2010), dvě Barbora Špotáková (2008, 2012).
Sedm letošních finalistů se pyšní titulem mistr světa za rok 2017. Biatlonistka
Gabriela Koukalová, snowboardistka Ester Ledecká, rychlobruslařka
Martina Sáblíková, veslař Ondřej Synek a atletka Barbora Špotáková
získali tituly v olympijských disciplínách. Kanoisté Josef Dostál a Martin

Fuksa mají zlato na neolympijské padesátimetrové trati, ale zároveň získali
medaile i v disciplínách, které do programu OH patří.
Jediným mistrem světa v olympijské disciplíně, který se mezi nejlepší sportovce
nedostal, je vodní slalomář Ondřej Tunka, který skončil na jedenáctém místě.
K postupu do finále mu chybělo 151 bodů.
Sestavu mistrů světa na závěrečném galavečeru doplní tenistka Karolína
Plíšková, atlet Jakub Vadlejch a sportovní lezec Adam Ondra.
Tenistka Plíšková se jako první Češka stala světovou jedničkou, vyhrála tři
turnaje WTA Tour. Oštěpař Vadlejch vyhrál Diamantovou ligu a získal stříbro na
mistrovství světa.
Lezec Ondra překvapil v minulém roce, kdy se dostal do desítky na úkor
olympijských medailistů. Letos si postup zopakoval, hlasující novináři ocenili
zejména jeho výkon v norském Flatangeru, kde vylezl nejtěžší cestu obtížnosti
9c.
Po letech, kdy v kategorii týmů dominovala družstva složená z individuálních
sportovců (tenisová družstva, štafety), letos uspěli reprezentanti kolektivních
sportů. V nominaci jsou čeští reprezentanti v malém fotbale, fotbalisté
Slavie a hokejisté Komety Brno.
S odstupem dvaceti bodů skončil na čtvrtém místě čtyřkajak Jakub Špicar,
Daniel Havel, Jan Štěrba, Radek Šlouf.

INFORMACE O PROJEKTU
generální partneři projektu:

Plzeňský Prazdroj, a.s.
ŠKODA VAGONKA a.s.
TIPSPORT a.s
Vyhlášení výsledků v pořadí 59. ročníku ankety Sportovec roku 2017
proběhne v přímém televizním přenosu zábavného pořadu ve čtvrtek
21. prosince na programu ČT1 ve 21:35 hodin z hotelu Hilton Prague.
Pořadem bude provázet Libor Bouček. O hudební doprovod se postará David
Koller, Terezie Kovalová a Tonya Graves. Režie pořadu se již tradičně ujme
Roman Petrenko.
Celý projekt organizačně a marketingově zajišťuje již více jak 20 let společnost
BPA sport marketing a.s., která má dlouholeté zkušenosti v oblasti
sportovního marketingu a reklamy.

JUNIOR ROKU 2017
Letos proběhne již 22. ročník soutěže "Junior roku", kterou vyhlašuje Česká
nadace sportovní reprezentace ve spolupráci s Klubem sportovních novinářů
a společností BPA sport marketing a.s. Cílem soutěže je posílit zájem mládeže
o sport, motivovat juniorské reprezentanty a jejich trenéry k dosažení
špičkových mezinárodních výsledků, rozšířit okruh partnerů mladých sportovců.
O titul "Junior roku 2017" se mohou ucházet mladí sportovci, kteří v roce 2017
dosáhli věku maximálně 21 let, a kteří nepřekročili v roce 2017 věk juniora
dle pravidel a sportovně technických norem svého sportovního odvětví.
Při udělení ocenění se hodnotí výsledky na olympijských hrách, na mistrovství
světa nebo mistrovství Evropy seniorů, dále na mistrovství světa nebo
mistrovství Evropy juniorů, hodnotí se světové a evropské rekordy seniorů
a juniorů a jiné mimořádné sportovní výkony.
V minulosti dosáhli tohoto ocenění např. Lukáš Bauer, Kateřina Kůrková, Roman
Kreuziger, Šárka Záhrobská, David Svoboda, Zuzana Hejnová, Martina
Sáblíková nebo Lukáš Krpálek.
Nadace oslovila všechny sportovní svazy, případně jejich zastřešující organizace
evidované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Termín přihlášek kandidátů byl stanoven na 15. listopad 2017. Všechny
přihlášky posuzuje na zvláštním zasedání Rada expertů nadace a vybere 10
nejlepších juniorských sportovců. Z nich pak správní rada nadace, rozšířená
o předsedu Klubu sportovních novinářů, určí pořadí nejlepších juniorů roku.

ODMĚNY SPORTOVCŮ A KOLEKTIVŮ
JEDNOTLIVCI
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

250 000,- Kč
200 000,- Kč
170 000,- Kč
140 000,- Kč
120 000,- Kč
100 000,- Kč
80 000,- Kč
70 000,- Kč
60 000,- Kč
50 000,- Kč

KOLEKTIVY
1. místo
2. místo
3. místo

100 000,- Kč
80 000,- Kč
60 000,- Kč

AKREDITACE NA PŘÍMÝ TV PŘENOS
Akreditaci sportovních novinářů/fotografů provádí Klub sportovních novinářů,
email: vybor@ksn.cz.
Akreditace nesportovních novinářů/fotografů uděluje BPA sport marketing a.s.,
email: bydzovska@bpa.cz.

AKREDITACE NA TISKOVÉ KONFERENCE
Členům Klubu sportovních novinářů bude umožněn vstup na tiskové konference
dne 21. 12. 2017 v hotelu Hilton Prague (18:30 h a 23:00 h) po předložení
platného průkazu. Ostatním (nesportovním) novinářům po předložení potvrzené
akreditace od BPA sport marketing a.s., email: bydzovska@bpa.cz.

KONTAKTY
V případě doplňujících dotazů týkající se pořadu, organizace projektu, účasti
sportovců atd.:
Petra Pavelková, BPA sport marketing a.s.
email: pavelkova@bpa.cz
Dotazy týkající se hlasování v anketě členů KSN směřujte prosím na:
Jaroslav Beránek, KSN
email: jaroslav.beranek@idnes.cz

