Polovina Velké ceny OSH Přerov je za námi
Velká cena
OSH Přerov
První prázdninový víkend je
za námi a s ním i polovina VC
OSH Přerov. V sobotu 4. července proběhl v Jindřichově
šestý a vneděli 5. července v
Radkově Lhotě sedmý závod.
Počasí po oba dny bylo takřka
tropické, když jsme ve stínu
naměřili teploty přesahující
30°C. V sobotu, přesně v 12.45

hodin bylo ve startovní listině, kategorie mužů zaplněno
21 řádků, z nichž každý nesl
název jednoho týmu a dále
pak 11 řádků s družstvy žen.
Pro letošní velkou cenu jsou to
běžné počty týmů. Po zahajovacím nástupu se plocha kolem soutěžní dráhy zaplnila
domácími fanoušky, neboť jako první odstartovali hoši
právě z Jindřichova. Bohužel
však publikum moc nepotěšili. Nejprve levému proudaři
dvakrát vypadla z ruky

proudnice a pak mu ještě rozdělovač zavřel přívod vody, a
tak se časomíra zastavila na
hodnotě přesahující 20 vteřin.
Horko, které v tento den
trápilo nejen závodníky, ale i
diváky a obsluhu, nutilo
všechny k pitnému režimu, a
tak šla na odbyt velmi dobře
„malinovka“, kofola, i pivo.
Zaplnit hladový žaludek a pochutnat si, mohli všichni na
topince, hranolkách, opékané
kýtě či klobáse. Jediné, co se
chladit nemohlo a přílišné

vedro nevyrželo, byl displej
časomíry, který po odběhnutí
asi patnácti mužských družstev přestal fungovat. Naštěstí zde byli přítomni hasiči ze
sousední Stříteže nad Ludinou, kteří ochotně dojeli pro
druhý displej. Soutěž proto
byla přerušena na víc jak půl
hodiny, což však pravidla dovolují a v případě poruchy časomíry má pořádající sbor
možnost zajistit druhou časomíru do hodiny od poruchy.
Během čekání na druhý dis-

plej se vedoucí jednotlivých
týmů mužů radili, jak dál.
Opakovat již odběhané útoky
nebo jen pokračovat? Konečné rozhodnutí bylo nechat odběhnout ty, kteří ještě neběželi a následně opakovat
týmy, které už běžely s časomírou před poruchou. Menší
problém však byl v tom, že někteří závodníci, kteří běželi v
první patnáctce už odjeli, a
tak se družstva po domluvě s
komisařem soutěže přehazovala. Dva týmy se dokonce
opakovaného pokusu nezúčastnily. Účast na soutěži se
jim však počítá, a to s výsledkem N. Některé týmy, opakující svůj pokus si polepšily, jiné pohoršily. V konečném pořadí se na pomyslné bedně
umístili jako první kluci z
Mladcové za čas 16,72s, na
druhém místě Kunovice s časem 16,90s a jako třetí Valšovice s výsledkem 17,15s.
Přestávka pro přestavbu
trati ženám byla jen minimální, aby se soutěž už déle neprotahovala. V této kategorii
nakonec soutěžilo taky o jedno družstvo méně, a to o Potštát, který musel odjet. Jako
první se na stratovní čáru postavily ženy ze Špiček, které
umí předvést krásné šestnáctkové časy, ale bohužel zde
se jim požární útok nezdařil a
za čas 20,58s si odvezly až
osmé místo. Vítězkami této
kategorie se stal Radíkov, který soutěž uzavřel, a to s časem
16,87s. Druhé místo si vybojovalo Hlinsko za čas 17,19s a
třetí holky z Opatovic s časem
17,44s.
Ocenění si zde převzali i
nejrychelší proudaři, kterými
se stali levá proudařka z Radíkova (16,67s) a také levý
proudař z Mladcové (16,63s).

Radkovu Lhotu
spalovalo vedro
Nedělní závod v Radkově
Lhotě se od sobotního, co se
týče počasí, vůbec nelišil a
úmorné vedro pokračovalo.
Závodníky však počasí od
účasti na sedmém závodu VC
neodradil. Soutěž začínala v
9:30 a už tak z rána slunce pálilo. Co však bylo na soutěž v
Radkově Lhotě nezvyklé, bylo
bezvětří u terčů. Stačilo tedy
doběhnout k čáře a časy mohly padat. A taky že ano. V ka-

tegorii mužů, do které se zapsalo 23 soutěžních družstev
jsme mohli vidět vyrovnané
výkony, a to především u prvních osmi umístěných, jejichž
výsledné časy se vešly do rozdílu jedné vteřiny, a to od
16,97s po 17, 96s. I časy ostatních družstev nebyly k zahození, ale ty už přesahovaly
hodnotu osmnácti vteřin.
Zajímavostí dne bylo shodné druhé místo družstev Kunovic a Olšovce, jejichž výsledný čas byl 16,99s. Předběhla je tedy pouze Mladcová,
kerá si stejně jako v sobotu
odvezla první místo, tentokrát za čas 16,97s.
Během celého soutěžního
dne se závodníci i diváci mohli občerstvit jak jídlem tak nápoji, výborně chlazenými, ale
taky kopečkovou zmrzlinou.
Za zmínku utčitě stojí výborné domácí langoše a polévky,
na kterých si závodníci pochutnávali.
Jak se však situace vyvíjela
na soutěžní dráze po přestávce? Jako první nastoupily ženy z Radíkova, které nasadily
laťku na čas 17,22s, který bohužel nikdo jiný nepřekonal,
pouze holky ze Špiček je málem předběhly, když se pravý
terč rozsvítil v šase 16,71s. Levá proudařka však stříkala o
moment déle a nakonec z toho
byl čas 17,32s, což znamenalo
druhé místo. Všechny pak asi
překvapily holky z Opatovic,
které mají svůj tým zcela vyměněný a omlazený, když si s
časem 17,39s vybojovaly třetí
místo.
Pořadatelé soutěž díky vedru moc nenatahovali, a tak co
nejrychleji seřadili časy, spočítali body a vyhlásili nástup.
I zde byli oceněni nejrychlejší
proudaři. Stali se jimi u mužů
levý proudař z Mladcové
(16,73s) a pravá proudařka ze
Špiček (16,71s).
V celkovém hodnocení VC
OSH Přerov se po polovině závodů drží na bedně v kategorii
mužů Mladcová se 107 body,
Kunovice se 106 body a Babice
se 102 body. V kategorii žen je
pořadí na přvních třech místech následující: Radíkov 86
bodů, Špičky 57 bodů a Kunovice 52 bodů. Do konce ligy
zbývá ještě stále šest soutěží,
stát se může cokoliv a tak můžeme vítěze zatím jen tipovat.
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