LYŽAŘSKÝ OB – 4 TITULY Z MISTROVSTVÍ ČR DO ODDÍLU
Napsal uživatel Milan Šobr
Sobota, 04 Květen 2019 11:55

Sníh roztál, sezona lyžařského orientačního běhu skončila. Podívejme se, jak si vedli na tratích
naši členové. Především je třeba konstatovat, že se na toto odvětví našeho sportu v
organizovaném tréninkovém procesu nezaměřujeme a pravidelně závodí /dnes už veteráni/
jenom Martin Würz /H55/ a Ivana Lošťáková /D35/. Ivana občasně při cestách na závody
„přibalíla“ do auta ještě dvě dcerušky, Elu /D12/ a Sáru /D14/. Dvou závodů se v H17 účastnil
také Martin Klein.Závodní program čítal celkem 9 závodů, z toho 3 závody byly Mistrovstvím ČR
/sprint, krátká trať, klasika/. Nejprve se podívejme za mistrovské závody.

12.1.2019 MČR ve sprintu, Nové Město na Moravě : H55 – 1.místo Martin

20.1.2019 MČR krátká trať, pořadatel SK Haná uspořádal závod ve známém rakouském
lyžařském středisku Ramsau am Dachstein: H55 – 1.místo Martin, D35- 5.místo Ivana ,
D14-15.místo Sára

2.3.2019 MČR klasika, Vrbno pod Pradědem: H55-1.místo Martin , D35-1.místo Ivana,
D14-9.místo Sára, D12-7.místo Ela

A jak si vedla naše malá „Squadra azura“ v závodech Českého poháru? Dá se to říci
jednoduše, rovněž skvěle. Matin běžel 8 závodů a všechny přesvědčivě vyhrál, ve své kategorii
neměl konkurenta a stal se vítězem ČP. Ivana skončila celkově na 3.místě /1x1.místo,
1x2.místo a 1x 3.místo/. Sára v D14 skončila na celkovém 17.místě. Martin Klein v H17 skončil
na 41.místě, při účasti na více závodech nebylo nemožné umístění okolo 20 místa.

Na závěr ještě jednu poznámku k veteránským soutěžím. Vládne zde velká konkurence,
množství závodníků neustále přibývá a jsou již vypisovány na závodech v ČR kategorie 80 let.
Soutěží se i mezinárodně, 32 let se pořádá Veteránské mistrovství světa. Českých
veteránských mistrů světa na našich závodech potkáváme hodně, zatím nikdo Teplic. Martine a
Ivano, něco naplánujte, příští rok má OB 70 roků.
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