Eurokan CUP 09
Napsal uživatel Administrator
Pondělí, 24 Květen 2010 18:35 -

Po rychlém návratu z Bartovic jsme se připojili k ostatním k dochystávání soutěže...

Výsledky
Letošní, již čtvrtý, ročník naší dětské noční soutěže jsme pojali ve stylu jarního dospěláckého
Climart cupu. Celoroční partner našeho sboru, oprechtická společnost Eurokan včele s paní
Vařekovou, souhlasila stát se hlavním sponzorem této akce a tak ve 20 hodin mohl odstartovat
noční EUROKAN CUP. Dalšími partnery byla firma Knězek – požární ochrana a tradičně naše
Hospoda Na Hasce.

Jelikož se letos kryl termín naší soutěže s Nevcehláckou ranní soutěží v Telči, měli jsme trochu
obavy s účastí družstev ze střední Moravy, kteří se naší soutěže pravidelně zúčastňují. Obavy
se rozplynuly po třinácté hodině, kdy se Martinovi ozvali kluci z Kelče, že vyjíždí z Telče.
Kromě těchto hlavních favoritů, kteří si z Telče za neuvěřitelný čas 12:16 na hrubé hadice
odváželi vítězství, se soutěže zúčastnilo celkem velmi pěkných 25 družstev z 6 okresů a 3
krajů
(což je více jak na dospělácké).

Hlavními změnami pro letošní rok bylo přesunutí potemnělé soutěže z prostoru před
hasičárnou, na klasickou soutěžní trať s celkovým osvětlením a finanční a věcné ceny
v celkové hodnotě 15 000 Kč.

První na start šli naši starší žáci. Pro Danka na koši a Verču na rozdělovači (tu samou Verču,
která se během roku již zabydlela na proudu v družstvu našich žen), to byla poslední soutěž na
domácí půdě v dětské kategorii. Výsledných 13:092 na osvětlené trati a při dané konkurenci
(rekord noční je 12:655) původně nedávalo moc nadějí na úspěch.Ovšem poté družstva jakoby
dokončovaly podle klíče, čím dál od Oprechtic, tím méně štěstí a více chyb. Hegemonii
Frýdecko-Místeckých družstev narušil s časem 14:354 pouze vítěz Zlínské ligy mladých hasičů
družstvo Loučky, který skončil na druhém místě. Třetí v kategorii starších žáků se umístila
Nová ves A 14,827. Naopak kromě Rymice (KR), třeba vítězové Plamenu v okresech Nový
jičín a Ostrava, Lubina a Klímkovice, kteří u nás byli i minulý týden na poháru
Moravskoslezského kraje, skončili až v druhé desítce. Kelč a Rokytnice u Přerova měli smůly
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ještě více, svůj útok nedokončili.

V kategorii mladších žáků se s noční atmosférou nejlépe vypořádali děti ze sousedního
Krmelína s 16:835, před domácíma „Obrštofjákovama“ a mlaďochy z Petřvaldíku.

Asi největší radost z vítězství měl Martin Krejčí, který s šel s vyhranými Klimeškami málem i
spát, ikdyž Vojtíškovi se více líbilo to pěkně oranžové béčko.
Příští týden čeká naše nejmenší poslední kolo dětské MSL v Brušperku. A poté už jen dva
hlavní vrcholy celé sezóny – Noční Bochořská sova, které se zúčastňuje na 80 dětských
soutěžících a naši ji již jednou vyhráli a Pohár mistrů, který je letos z Pravčic přesunut do
Ludslavic. Dětskou MSL by měly stejně jako loni zastupovat Oprechtice a Nová ves.
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