V Desné závodili žáci o mistrovské tituly
Jeden z posledních zasněžených víkendů letošní zimy si nejmladší závodníci a závodnice na
můstcích v Desné užili po svém - závodilo se totiž o republikové tituly v kategorii žáků a
žaček, konaly se zde i republikové klasifikační závody. Zúčastnily se všechny české
skokanské kluby od Liberce až po Třinec.

foto - Mistryně Republiky Klára Kubečková TJ Frenštát p.R.

V sobotu 23. 2. se na můstku K-24 utkali žáci kategorie 9-10 let. Z vítězství se v rámci
MČR radoval Petr Vaverka z klubu TJ Frenštát pod Radhoštěm za skoky dlouhé 20 a 20,5
metru. Pět bodů na něj ztratil lomnický Radim Sudek, který předvedl pokusy totožné délky.
Třetí místo vybojoval jeho oddílový kolega František Janata (19,5 a 20m).

1. Petr Vaverka (TJ Frenštát p.R.) , 2. Radim Sudek (LSK Lomnice n.P.) , 3. František Janata (LSK Lomnice n.P.)

Stejná kategorie se týkala i žaček, ty závodily na menším můstku K-8. Mistrovský titul si
vyskákala Veronika Jenčová (6 a 7m) z pořádajícího klubu JKL Desná. Klubový úspěch
podtrhla druhá domácí závodnice Tereza Koldovská (5,5 a 5,5m), třetí místo patřilo Šárce
Slavíkové z harrachovské líhně (6 a 5,5m). Starší žačky (11-12 let) si vyzkoušely stejný
můstek, jako žáci. Nejblíže se konstrukčnímu bodu přiblížila Klára Kubečková (20,5 a 21m)
z Frenštátu a nedala tak šanci druhé Štěpánce Ptáčkové z domácího oddílu (19,5 a 20m) a
třetí Sandře Weinlichové z SK Ještěd Liberec (18,5 a 17,5m).
Zbylé kategorie se odehrávaly již v rámci RKZ. Žáci 11-12 let už soutěžili na největším
desenském můstku K-40. O nejhodnotnější výkon se postaral skokan Ski klubu Harrachov
Petr Šablatura (36 a 37,5m), jen těsně na něj nestačil frenštátský Radek Selcer (38,5 a
37m). Bronzový stupínek si zajistil Ladislav Horáček (35,5 a 36m), oddílový kolega vítěze.

1. Petr Šablatura (Ski Klub Harrachov) , 2. Radek Selce (TJ Frenštát p.R.), 3. Ladislav Horáček (Ski Klub Harrachov)

O kategorii výše (žáci 13-14) suverénně zvítězil Robert Szymeczek (42,5 a 40m), který do
Desné přijel až z dalekého Třince. Domácí závodník David Zemek (38,5 a 39,5m) na něj
ztratil téměř 16 bodů. Třetí se umístil Lukáš Kuběna z TJ Rožnov pod Radhoštěm.
Na stejném objektu pak závodily i žačky kategorie 13-15 let. V konkurenci pouhých pěti
závodnic se radovala Zdena Pešatová (36 a 36,5m), která závodí za domácí klub. Na stupně
vítězů ji doprovázely oddílové kolegyně Jana Mrákotová (34,5 a 32,5m) a Veronika
Ptáčková (30,5 a 30,5m).
Neděli orámovaly další závody pod hlavičkou RKZ. "Repete" si daly nejmladší žačky, po
MČR závodily v rámci republikových klasifikačních závodů. Víkendový "double" si připsala
Veronika Jenčová (6,5 a 6,5m), tentokrát porazila druhou Šárku Slavíkovou (6 a 5,5m) a na
stupně vítězů se probojovala i Anežka Šmahlíková (5,5 a 6m) z TJ Frenštát p. R. Nejstarším
žačkám kralovala opět Zdena Pešatová (36 a 35,5m), svou pozici ze soboty obhájila i Jana
Mrákotová (33 a 33,5m). Naopak poprvé na pódium stanula o víkendu liberecká Simona
Weinlichová (29 a 28m). Také žáci 11-12 absolvovali druhý závod na můstku K-40, jemuž
dominoval opět Petr Šablatura (36 a 37m), místa na pódiu si prohodili 2. Ladislav Horáček
(36 a 35m) a 3. Radek Selcer (36,5 a 33,5m). Starším žákům vévodil Robert Szymeczek (41
a 40m), radující se tak podruhé za víkend. A ani v neděli nepustili na stupně vítězů své
soupeře druhý David Zemek (37,5 a 38,5m) a třetí Lukáš Kuběna (38 a 38m).
Posledním bodem nedělního programu byly závody dvoučlenných týmů. Žákům nejmladší
kategorie vládl tým z LKS Lomnice nad Popelkou složený z Františka Janaty a Radima
Sudka. Pomyslné stříbro získali domácí Dan Sláma a David Pešta, kteří porazili třetí družstvo
Frenštátu, jež reprezentovali Jiří Pokorný a Petr Vaverka. Starší žačky měly pódium předem
jisté, závodilo se jen o pořadí mezi třemi týmy. Vítězně vyšly ze souboje Klára Kubečková a
Eliška Řezníčková z Frenštátu, za nimiž se umístil tým domácí Desné (Veronika Jenčová a
Štěpánka Ptáčková). Třetí pozice patřila liberecké Anně Černé a Sandře Weinlichové.
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