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Český halový pohár v běhu na 60 m s překážkami je seriál 4 soutěží, kterého se
zúčastňují jednotlivci v kategorii mladších i starších žáků. Všechny závody probíhají
dvoukolově a do hodnocení se počítá lepší ze dvou provedených pokusů, do celkových
výsledků se počítají body za 1.- 30. místo.
Běh na 60 m s překážkami je přeborem jednotlivců, kdy závodník po odstartování
překoná překážku - příčné břevno, uchopí hadice, přeběhne s nimi kladinu, spojí
koncovky, zapojí jednu část na rozdělovač, k druhé části připojí proudnici a poté
proběhne cílem. Letos poprvé se do těchto závodů zapojili také mladí hasiči ze Zádveřic.
Více viz celý článek.
První soutěž se konala v Ostravě 17. března. Byla to premiéra jak pro děti, tak i pro trenéry a
neobešla se bez různých až komických situací, kdy například jedna z mladších závodnic
odstartovala bez proudnice. Soutěž byla zahájena kategorií mladších dívek. Nejlépe se dařilo
Saši Barotkové, která obsadila v konkurenci 96 závodnic 10. místo (Natálie Hurtová 38., Hana
Rožnovjáková 53. a Magdaléna Žambochová 61.). V kategorii mladších žáků jsme měli tři
želízka v ohni. K naší radosti všichni tři kluci skončili na bodovaných pozicích, nejlépe pak
Adam Kratina na 8. místě (Matěj Chromek 13., Tomáš Rafaj 18.). Starší dívky zahájily závod
krátce po poledni. Opět jsme měli na startu tři zádveřské. V konkurenci 186 závodnic se vedlo
nejlépe Marianě Kučíkové - 38. místo (Eva Jurčová 53., Alžběta Žambochová 102.). Poslední šli
do bojů starší kluci. V konkurenci 140 závodníů bodoval Petr Bělíček 15. místem a Vojtěch
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Pastyřík 23. FotoÂ ZDE .

Druhá soutěž se konala o týden později v Jablonci nad Nisou. K překonání vzdálenosti 400 km
nám pomohly České dráhy. Náš výlet začal už v pátek, kdy jsme na cestu vyrazili se staršími
žáky, kteří závodili v sobotu. V sobotu nám pak dvě ochotné maminky dovezly vlakem do
Jablonce mladší skupinu a starší vzaly odpoledne zpět do Zádveřic. Mladší závodili v neděli a to
byl také den návrat domů. Soutěž rozbíhaly starší žákyně. V konkurenci 202 závodnic se
nejlépe dařilo Marianě - 35. místo (Bety 57. a Eva 79.). Po obědě se pustili do soupeření starší
kluci. V konkurenci 191 závodníků tentokrát Petr bodoval 11. místem a Vojta 27. V neděli
začínaly mladší dívky. V konkurenci 117 dívek bodovala Natálie 22. místem (Majda 36., Háňa
44.) Čtvrtá závodnice Saša zaběhla druhý nejrychlejší čas závodu, bohužel se jí rozpojil
rozdělovač a pokus byl hodnocen jako neplatný, stejné hodnocení měla i u prního rozběhu pro
předčasné odpojení proudnice. Radost nám opět udělali mladší kluci, kdy se v konkurenci 107
závodníků umístil Adam na 6. místě, Matěj byl 15. a Tomáš 18. FotoÂ ZDE .

Druhý závod přinesl nejen vylepšení osobních rekordů u většiny závodníků, ale i cenné
zkušenosti do závodů příštích. Seriál bude pokračovat v listopadu soutěžemi v Praze a Ostravě.
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