LIGA PARDUBICKÉHO OKRESU JE UŽ ZA PŮLKOU
„ANEB 6 ZÁVODŮ ZA NÁMA, 5 ZÁVODŮ PŘED NÁMA“
Ligy Pardubického okresu v požárním sportu se v letošním roce zúčastňují obě naše
družstva – muži i ženy.
Sestavy v letošním roce:

Muži

Ženy

koš:
savice:
stroj:
spoj B:
rozdělovač:
levý proud:
pravý proud:

Vraný Michal
Bečka Radek
Dubec Rudolf
Zelinka Jiří
Stoklasa Zdenek
Tydrych Lukáš
Dubec Rudolf

Kopalová Jana, Rykrová Blanka
Dubcová Lucie
Mikolášková Veronika
Škodová Aneta
Langerová Petra
Červinková Andrea, Trnková Pavlína
Ryšavá Barbora

A jak se nám zatím daří (nedaří)?
První kolo ligy se konalo v pátek 13. května ve Slepoticích. Noční závod byl
úspěšný….
Muži po malém prostřiku na pravém proudu čas 18,60s a výsledné 1. místo (20 bodů).
Ženy po zaváhání na spoji savic čas 20,40s, který i přesto stačil na 1. místo (10 bodů).
V druhém závodu ligy, který proběhl v sobotu 28. května v Rábech, se také obou
družstvům dařilo. Muži pěkný, rychlý pokus, ale opět prostřik na pravém terči a
výsledný čas 18,96 s. Tímto časem se muži museli tentokrát smířit s celkovým
2. místem (17 bodů). Ženy klidný pohodový útok, malý prostřik na proudu, výsledný
čas 18,95s a celkově 1. místo (10 bodů).
Hned následující víkend byl náročný. Čekaly nás páteční noční závody ligy
ve Strašově, sobotní odpolední kolo ligy a následné paralelky v Dašicích.
Mužům se stále daří… Ve Strašově za perfektní útok s časem 18,28s vybojovali
1. místo (20 bodů), druhý den v Dašicích po chybě na hadicích B za čas 19,50 obsadili
2. příčku (17 bodů). V následném závodě formou paralelek se muži umístili taktéž
na 2. místě, když prohráli finále s Čeperkou.
Zato ženy začínají marnotratně rozhazovat cenné ligové bodíky. Ve Strašově napoprvé
nezapojený spoj B na rozdělovači a výsledný čas 31,88s. I takto tragický výsledek
však stačil na 5. místo a pár bodíků  (celé 3 body). V Dašicích pěkně rozeběhnutý
útok, voda z mašiny jenom „napůl plynu“ (strach o proudaře byl zbytečný – stejně
nám je pak zranil jiný tým ), pomalejší výstřiky, sestřik v čase 20,79s stačil pouze na
2. místo (8 bodů). Kvůli zranění levé proudařky musely ženy paralelky vynechat
(zákeřně nás vyřadily ze hry…).

Páté kolo se konalo až v sobotu 25. června v Čeperce. Kromě ligového kola tu
proběhla soutěž Memoriál Jardy Teplého (součet časů ze štafety a z útoku)
a odpoledne následoval souboj paralelek o nejrychlejší útok.
Muži štafetu 4x100m zaběhli za 68,51 s (2 nejlepší čas), v útoku se také dařilo, i když
výsledný čas 17,17 s stačil na 2. místo (17. bodů), celkový součet 85,68s a konečné
1. místo. V paralelním závodu, stejně jako v Dašicích i tady byli muži poraženi týmem
z Čeperky.
Ženy se štafety neúčastnily (jednak nikdo nemohl nahradit ještě zraněnou Eju na
hadicích a jednak už na to taky nemáme věk, honit se takovou dálku po hřišti ).
Ligový útok opět krásně rozeběhnutý, ovšem pak nastala chyba, ani nevím kde (hlava
mi to nebere), ale asi někde mezi proudnicí a terčem, který byl sražen až v čase 35,73s,
což znamenalo konečné 8. místo (0 bodů). Náladu jsme si mohly spravit
v následujících paralelkách, které jsme nakonec i vyhrály…
6. a zároveň poslední kolo před prázdninovou pauzou proběhlo v sobotu 2. července
v Rohovládové Bělé.
Pro muže zakletý den: Dopoledne jeli na „tréninkový pokus“ do Roudnice, kde se
konalo 7. kolo Východočeské hasičské ligy. Bohužel nedaný koš a savice v kádi před
našroubováním koše znamenal neplatný pokus. Po přesunu na závody do Bělé se zase
nezadařilo předku – pravý proud se zamotal do hadice a i přes urputné úsilí doběhl
skoro až k nástřikové čáře, bohužel netrefil „z první“ jako levý proudař, který měl čas
17,04s (nejrychlejší sestřik v tomto kole), strojník ubral trochu plynu – sestřik až
v čase 19,95s a konečné 6. místo (10 bodů).
Ženy konečně zúročily své zkušenosti a tvrdé tréninky a po malém prostřiku na levém
proudy byl konečný čas 18,45s (pravý proud - 18,04s a Bára získala cenu za
nejrychlejší proudařku) a 1. místo (10 bodů). I v následné pohárové soutěži ženy
kralovaly a spravily si tak chuť a pošramocenou reputaci. Časem 18,60s (17,23s na
pravém proudu) si zaslouženě došly pro cenu za 1. místo.
Po šesti kolechLigy Pardubického okresu:
Muži

Ženy

1. místo

KUNĚTICE (101 bodů)

KUNĚTICE (41 bodů)

2. místo

ROKYTNO (82 bodů)

SLEPOTICE (35 bodů)

3. místo
bodů)

ROH. BĚLÁ (79 bodů)

OPATOVICE

NAD

LABEM

(27

