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Minulou sobotu se v areálu „Na šibenici“ v Novém Městě na Moravě konal Letní republikový
kvalifikační závod ve skocích na lyžích. Diváci, kterým zatažené obloha a teplota 6°C nevadila,
mohli na můstku s konstrukčním bodem na osmadvaceti metrech vidět více než 50 žáků a žaček od
devíti
do
čtrnácti
let.
První kategorie žaček od devíti do deseti let čítala pouze pět závodnic. První místo suverénně
vyhrála Tereza Koldovská, která předvedla oba skoky za jednadvacet metrů (přesněji 21,5 a 21m)
a s náskokem téměř 38 a půl bodu zvítězila nad kolegyní z Jizerských hor, libereckou Annou
Černou (16,5 a 17,5 metru). Třetí místo patřilo novoměstské skokance Gabriele Puškášové, jež
skočila
18
a
16
metrů.
Startovní listina smíšené kategorie žactvo 9+10 čítala dvaadvacet jmen. Jediným závodníkem,
který pokořil konstrukční bod můstku, byl lomnický Radim Sudek, přičemž druhý skok byl jen o
metr kratší. Druhé místo patří Jiřímu Konvalinkovi ze Ski klubu Harrachov, který skočil 25 metrů a
22,5 metru. Do Desné v Jizerských horách putovala třetí příčka Davida Pešty za výkony 26m a 24
metrů. Novoměstským se v této kategorii příliš nedařilo, nejlepším domácím byl jedenáctý Jan
Vambera.
Jedenácti- a dvanáctileté žactvo předvádělo skoky o třídu delší, než jejich mladší kolegové –
nejdelší skoky označkovaly jednatřicetimetrovou hranici. První místo obsadil kozlovický David
Tabach za 31 a 30 metrů. Druhá příčka patřila Štěpánce Ptáčkové z JKL Desná, která skočila 29 a
28,5m. Třetí místo získal pro TJ Frenštát Petr Vaverka, který měl sice oba skoky dlouhé 31 metrů,
ale při druhém z nich následovaly bodové srážky za styl. Jediná účastnice z Nového Města Lucie
Svobodová
skončila
na
patnácté
pozici.
Nejstarší kategorie žactvo třináct a čtrnáct předváděla konstantní výkony okolo osmadvaceti
metrů. První dvě místa z tohoto závodu putovala pod Radhošť – rožnovský Lukáš Kuběna (29 a 30
metrů) těsně vyhrál nad svým kolegou z Frenštátu Sebastianem Kellermannem, jenž skočil třicet a
devětadvacet metrů. Přemysl Jaček z týmu LSK Lomnice nad Popelkou skončil na nejnižším
pódiovém
stupínku
skoky
dlouhými
29
a
28
metrů.
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