VYZÝVACÍ POHÁR 2018
Termín: 25. - 27. 5. 2018
Místo: Horní Třemošná (štafety), Plzeň (sprint)
•
•
•

účast na tradičních závodech pro žactvo při ŽA sprint a ČPŠ 2x
umožnit žákům Moravskoslezské oblasti účast » » » získat zkušeností
počet osob 21 + 3 RT

V letošním roce se uskutečnil již 7. ročník populárního poháru žactva (D12, D14, H12, H14),
tentokráte pro nás dost daleko na druhé straně republiky v Plzni (sprint) a v Horní Třemošné
(štafety 2x). Poprvé v historii jsme zvolili pro hladší dalekou cestu dopravu vlakem.
Závodníci poprvé běželi v nových dresech MSK, které nechalo vyrobit předsednictvo kraje.
V sobotu dopoledne se běžely štafety (3členné), odpoledne sprint (jednotlivci)
a v neděli znovu štafety. Za Moravskoslezskou oblast se zúčastnilo Vyzývacího poháru
21 mladých závodníků (D12 - 4, D14 - 5, H12 - 5, H14 - 7). Při tomto složení musely některé
dívky běžet chlapecké kategorie. Cílem bylo umožnit mladým závodníkům účast, aby získali
zkušenosti na celostátních závodech (terén, atmosféra, porovnání se svými vrstevníky, velká
účast závodníků v kategorii). Co se týká výsledků, tak bohužel nikomu se nepodařilo
proniknout mezi nejlepší ve své kategorii. Nejlepší výsledek dosáhly dívky D12 (Štětínská T,
Pavlová E., Rychlá K.) v sobotních štafetách, skončily 8. Ve sprintu se vedlo nejlépe Tereze
Štětínské, která obsadila 10. místo a Jakubu Krupovi, který byl 11., dále ještě bodovali Rychlá
Karolína a Mrózek Paweł oba 23.
Nejstabilnější výkony předvedli v obou závodech štafet Tomáš Kovařík, Ondřej Damek a
Tereza Štětínská. Bohužel, ostatní naši závodníci se nevyvarovali chyb, někteří i větších.
Výsledky nebyly úplně tak špatné, ale naši závodníci se umísťovali na nebodovaných místech
(tzn. u štafet bodovalo prvních 10 štafet (max. 2 z oblasti) z cca 37 a ve sprintu 25 závodníků
(max. 5 z oblasti) z cca 92-103).
Štafety byly velmi pěkné, bohužel sprint byl dost ovlivněn a „překombinován“ jedním
mostem a okolím kolem něj…, je to škoda, mohl to být velmi pěkný závod.

