Milé fanynky, milý fanoušci, vážení sponzoři,
Eurojack sezóna 2022 je definitivně za námi a byla to po dvou leté pauze tedy pořádná jízda! Rozhodně pro nás Češky
a Čechy. Naši se opravdu předvedli v nejlepším světle a poctivé tréninky i během různých lockdownů a dalších
omezeních přinesli své ovoce.
Gratulujeme Karolině Urbanové k získání titulu Mistryně Evropy pro rok 2022 a Martinovi Kalinovi k titulu více Mistra
Evropy pro rok 2022.
A protože Karolina není žádný troškař, tak se jí podařilo získat i titul Mistryně Evropy v lezení žen do 10 m.
Ale tím České úspěchy nekončí. Gratulujeme i Janě Urbanové k 3. místu jak v ME 2022 Eurojack ženy tak i ME &Co se
týče mužů, tak mimo více Mistra Evropy máme ještě 4 závodníky v top 10 a dalších 3 v top 25.
Celkem se konaly v tomto roce 3 závody z Evropského seriálu Eurojack a jako bonus si naši kluci a holky vyrazili
zasekat i na různé samostatné závody po celé Evropě (mj. Velká Británie, Francie a Itálie).
A k tomu všemu si pořádně zatrénovali během různých show a předváděcích akcí našeho sportu na slavnostech či
dnech otevřených dvěří atd., při kterých doufáme pobavili publikum stejně dobře, jako se bavili i oni sami.
V příštím roce náš čekají minimálně 4 závody a to ve Švýcarsku (13.-14. května), Rakousku (3.-4. června), ČR (10.-11.
června) a v Německu (29.-30. července).
Více informací k sezóně 2023 a také k novému presidiu Eurojacku EU naleznete na www.eurojack.net.
Další průběžné informace a novinky budeme zveřejňovat i na naší Facebook stránce Eurojack CZ.
Děkuji všem závodnicím a závodníkům za skvělou reprezentaci a nasazení v tomto roce. Velice si toho vážím a vím,
kolik vás to stojí, času, financí, potu a bolesti!
Jménem celého týmu děkuji i fanouškům a sponzorům. Bez vaší podpory bychom těchto výsledků nedosáhli.
Prima závěr roku v plném zdraví a na viděnou v roce 2023!
Jacqueline Sílová
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