LIGA PARDUBICKÉHO OKRESU – 1. kolo
pátek 14. května 2010
SLEPOTICE
I přes velice nepříznivé počasí (voda, kam se podíváš) se v pátek ve večerních
hodinách uskutečnilo historicky první kolo letošní „obnovené“ Ligy Pardubického okresu,
tentokrát v krásném areálu koupaliště ve Slepoticích. Po 20 hodině se startovní listina pomalu
zaplňovala přihlášenými družstvy mužů a žen. Nakonec soutěžit přijelo krásných až
neuvěřitelných 23 družstev můžů a 11 družstev žen. Na startovce bylo nejen spousta známých
jmen, ale přibylo i spousta nových nebo „staronových“ tváří – uvidíme, jak se jim bude dařit.
Každopádně držíme pěsti v celé soutěžní sezóně.
Než začnu popisovat úspěchy a neúspěchy jednotlivých družstev, ještě si připomeňme
nejzákladnější pravidla Ligy Pardubického okresu a největší rozdíly od Východočeské
hasické ligy, kterou pravidelně běháme již několik sezón: velkým rozdílem je nářadí,
konkrétně hadice v LPO jsou povoleny pouze široké hadice, a savicové vedení musí být
v LPO sešroubované, ostatní pravidla obou lig jsou vesměs stejná: muži běhají na 3B, ženy
na 2B, sklopné terče…. A ještě jedno pravidlo LPO mi zůstává záhadou: liga LPO je
OTEVŘENÁ a pod tímto pojmem si každý představuje něco jiného ☺, ale to se určitě
v průběhu sezóny vyjasní.
Tak tedy hurááá k závodům:
Po rychlém nástupu a přivítání hostů a soutěžících krásným ohňostrojem mohly
propuknou boje o prvenství.
Kunětice muži se chystali na základně jako
třetí. Náběh k základně, tak jako celá trať, pořádně
klouzal, takže se muselo opatrně… To ještě kluci
zvládli, následoval malý problém a zaváhání na koši,
ale i přesto voda z mašiny kolem 10s, předek bez
problémů si počkal na vodu v proudnicích. Ale ta,
mrška, když dorazila, praskla hadice C. Tudíž
nenastříkáno, nesplněno a do výsledků se psalo
protentokrát NP (poslední místo ). Celá soutěž pěkně
ubíhala. Měli jsme možnost vidět pár zdařilých i
smolných útoků. Za zmínku stojí také nešťastníci
z Rohovládové Bělé – krásný útok, sestřik myslím
kolem 21 s, ale po ukončení útoku se nad hlavou
rozhodčího houpal červený praporek – bohužel nebyl
našroubován koš a tudíž také NP. Tedy po urputné
bitvě na stupně vítězů dosáhla družstva: 3. místo –
Rokytno A – čas 23,49s, 2. místo – Čeperka – čas
23,31s, a 1. místo – Slepotice A – čas 23,05s.

Při přestavbě terčů o 20 metrů blíže k základně se mohla pomalu chystat družstva žen.
Ženy Kunětice taktéž 3 startovní pozice. Na základně se děvčata chystala s obavami,
neboť loňskou sezónu se „opičila“ po mužích. Když se nedařilo klukům, tak ani holkám
anebo obě družstva slavila úspěch. Po nekonečných pěti minutách přípravy se postavila na
startovní čáru. I přes opatrný běh (téměř ploužení) k základně, strojnice uklouzla a stačila
rozhodit proudařku (vytrhnout jí klubo z ruky) i nalejvačku (nebyla připravena savička). Ale
vlouděná chybka napravena, voda z mašiny tak akorát, aby se proudy podívaly až na čáru
(snad ne naposled ☺), počkaly si v klidu na vodu a sestřik ve skoro shodném čase 22,15s
(lepší pravý proud – 21,53) a konečné 1. místo. Dále se nejvíce zadařilo holkám z Malých
Výklek, čas 24,45 s jim zajistil stříbro a stupně vítězů doplnily za čas 25,59s holky ze
Slepotic.

Tak tedy sláva vítězům, čest poraženým, poděkování pořadatelům za pěkně
připravenou soutěž. I počasí nakonec umluvili – přestalo pršet i foukat a nakonec to byl velice
příjemný večer.
A můžeme se těšit na další …
Další klání o ligové body se uskuteční 4.června, opět na noční soutěži ve Strašově…

