TISKOVÁ ZPRÁVA
30. 11. 2018

SPORTOVEC ROKU 2018
I. kolo ankety KSN

JUBILEJNÍ 60. ROČNÍK
NOVINÁŘSKÉ ANKETY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

30.11.

tisková zpráva – výsledky 1. kola hlasování

6.12. (12:00 h) uzávěrka 2. kola hlasování v anketě
21.12. (17:30 h) I. tisková konference s legendami
a nominovanými sportovci
(21:45 h) SPORTOVEC ROKU 2018
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 2018.
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)
ERBANOVÁ Karolína
KRČMÁŘ Michal
KREJČÍKOVÁ Barbora a SINIAKOVÁ Kateřina

KVITOVÁ Petra
LEDECKÁ Ester
PASTRŇÁK David
SÁBLÍKOVÁ Martina
SAMKOVÁ Eva
ŠONKA Martin
VÍTKOVÁ Veronika

DALŠÍ POŘADÍ – JEDNOTLIVCI:
11.
Adam Ondra
12.
Lukáš Krpálek
13.
Josef Dostál
14.
Tomáš Satoranský
15.
Nikola Ogrodníková
16.
Jan Kopecký
17.
Barbora Hermannová a Markéta
Nausch Sluková
18.
Karolína Plíšková
19.
Martin Fuksa
20.
Ondřej Synek
21.
Eva Vrabcová-Nývltová
22.
Pavel Maslák
23.
Michal Kempný
24.
Tomáš Vaclík
25.
Jiří Prskavec
26.
Petr Čech
27.
Fabiana Bytyqi
28.
Martina Satková
29.
Anežka Drahotová
30.
Jan Veselý

rychlobruslení
biatlon
tenis
tenis
snowboarding, lyže
hokej
rychlobruslení
snowboarding
letecká akrobacie
biatlon

horolezectví
judo
kanoistika
basketbal
atletika
motorismus

297 b.
267
256
242
205
202

plážový volejbal
tenis
kanoistika
veslování
atletika
atletika
hokej
fotbal
kanoistika
fotbal
box
kanoistika
atletika
basketbal

176
174
163
155
140
117
108
99
99
78
75
71
66
46

Pozn.: O pořadí na 24. místě rozhodl větší počet lepších umístění.

KOLEKTIVY
3 nominované kolektivy pro 2. kolo
(bez bodových zisků, v abecedním pořadí)
BASKETBAL – reprezentace ČR muži
HOKEJ – HC Kometa Brno
TENIS – fedcupový tým ČR
DALŠÍ POŘADÍ – KOLEKTIVY:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Házenkáři ČR
Fotbalisté FC Viktoria Plzeň
Házenkářky ČR
Hlídka vodní slalom ČR 3xK1 (Prskavec, Přindiš, Tunka)
Fotbalisté SK Slavia Praha
Hlídka vodní slalom ČR 3xC1 (Fišerová, Havlíčková, G. Satková)
Skeetaři ČR (Nýdrle, Slavíček, Tomeček)

95
72
55
39
29
18
16

V 1. kole ankety hlasovalo celkem 217 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
2018.

ZAJÍMAVOSTI
V nominaci nejlepších sportovců v individuální kategorii letos najdeme
jedenáct jmen. Tenisové deblistky Barbora Krejčíková s Kateřinou
Siniakovou totiž kandidují společně jako pár. S nimi je celkem v nominaci
osm žen proti trojici mužů. Muži mají v posledních dvanácti ročnících
ankety jediného vítěze, jímž byl předloni judista Lukáš Krpálek.
Letos je znovu role největšího favorita přisuzována ženě: Ester Ledecká
získala dvě zlaté medaile na zimních olympijských hrách. Pokud se
předpoklady naplní, dočkají se hned dvě sportovní disciplíny premiérového
vítězství. Alpské lyžování ani snowboarding ještě nikdy svého Sportovce
roku neměly. Ledecká oba sporty kombinuje a vítězství by patřilo oběma.
Ve finálové desítce jsou i všichni další olympijští medailisté
z Pchjongčchangu: stříbrní biatlonista Michal Krčmář s rychlobruslařkou

Martinou Sáblíková i držitelky bronzu biatlonistka Veronika Vítková,
snowboardistka Eva Samková a rychlobruslařka Karolína Erbanová.
Olympijskou medailovou šestici doplňují tenistky Petra Kvitová
a deblový pár Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou.
Titul mistra světa v letecké sérii Red Bull Air Race vynesl nominaci
Martinu Šonkovi, díky skvělým výkonům v NHL se kvalifikoval hokejista
David Pastrňák.
Loňská vítězka biatlonistka Gabriela Koukalová v končícím roce
nezávodila, a tak v anketě její jméno vůbec nefigurovalo. Chybí i dalších
sedm loňských finalistů. Postup do desítky tak obhájily pouze Ester
Ledecká (loni 5. místo) a Martina Sáblíková (6.).
Na dosah měl finále i horolezec Adam Ondra, ale nakonec na loňské 7.
místo nenaváže. Skončil jedenáctý, na desátou příčku ztrácel 72 bodů.
Šest nominovaných nahlédne mezi nejlepší vůbec poprvé. Absolutními
nováčky jsou Karolína Erbanová, Michal Krčmář, tenisový pár KrejčíkováSiniaková, David Pastrňák, Martin Šonka a Veronika Vítková. První tři
jmenovaní dokonce ještě nikdy nepronikli ani do zveřejňované první
třicítky.
Rekordmankou je naopak Martina Sáblíková, ke které letí už dvanáctá
pozvánka na slavnostní galavečer. Úspěšná rychlobruslařka patří
k legendám ankety, kterou už třikrát vyhrála (2007, 2009, 2010). Dvě
křišťálové korunky má další letošní finalistka Petra Kvitová (2011, 2014).
Tři nominované sportovkyně si na galavečeru v minulosti převzaly titul
Junior roku. Martina Sáblíková už v roce 2006, Karolína Erbanová vyhrála
dvakrát po sobě v letech 2011 a 2012, dva tituly má i Ester Ledecká (2013
a 2015).
Sedmkrát za posledních devět let vyhráli anketu v kategorii kolektivů
zástupci tenisu, ať už muži nebo ženy. Letos mají velkou šanci navázat
tenistky, které vyhrály FedCup. Soupeři jim jsou basketbalisté ČR
nominovaní
za postup na MS 2019 a hokejisté Komety Brno,
extraligoví mistři.
Postup do finálové trojice utekl o sedm bodů házenkářům ČR. Loňští
vítězové čeští reprezentanti v malém fotbale letos nebodovali vůbec.

INFORMACE O PROJEKTU
generální partneři projektu:

Plzeňský Prazdroj, a.s.
TIPSPORT a.s.
Vyhlášení výsledků jubilejního 60. ročníku ankety Sportovec
roku 2018 proběhne v přímém televizním přenosu v pátek
21. prosince na programu ČT1 od 21:45 hodin z hotelu Hilton
Prague.
Pořadem bude provázet Daniela Písařovicová. V pořadu zazní písně
v podání Moniky Bagárové a Ondřeje Rumla v doprovodu Epoque
Quartet. 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 2018
Letos proběhne již 23. 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 2018" se mohou ucházet mladí sportovci, kteří v roce
2018 dosáhli věku maximálně 21 let, a kteří nepřekročili v roce 2018 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
2018. 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: janisova@bpa.cz

AKREDITACE NA TISKOVÉ KONFERENCE
Členům Klubu sportovních novinářů bude umožněn vstup na tiskové konference dne 21. 12. 2018 v hotelu Hilton Prague (17:30 a 23:00 hodin)
po předložení platného průkazu. Ostatním (nesportovním) novinářům po
předložení potvrzené akreditace od BPA sport marketing a.s.,
email: janisova@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

