Naše víkendové soutěžní zápolení
V pátek 4. 6. 2010 se družstvo mužů vydalo na noční soutěž do Strašova, kde se konalo
druhé kolo Ligy Pardubického okresu. Bojovat o přední příčky přijelo 29 mužstev. Po úvodním
nástupu, kde se vyjasnila pravidla, se soutěžící mohli připravovat na své pokusy požárních útoků.
Na podmáčené trati se nikomu nedařilo. Nejvíce štěstí mělo družstvo ze Slepotic B, kteří vyhráli
s časem 20,97s. Muži Kunětice po chybě rozhodčího (odpískání konce pokusu před sestříknutím
terče) museli svůj pokus opakovat, bohužel až na konci startovního pole. Bezchybný útok, ale
únava a zhoršující se podmínky na dráze (na něco se to svést musí ) zapříčinili čas 22,13s, který
klukům stačil pouze na bronzovou příčku...
Hned v sobotu 5. 6. ráno se tentokrát obě družstva – muži i ženy vydala na druhé kolo
Východočeské hasičské ligy, tentokrát do obce Myštěves. Do Myštěvse jsme přijížděli se
smíšenými pocity a velkými obavami, protože v minulých letech se nám tu vůbec, ale vůbec
nedařilo. Zaběhat si a možná získat i nějaké bodíky přijelo 22 družstev mužů a 8 družstev žen. I
když bylo krásné slunečné počasí, na trati se podepsali předešlé deštivé dny. Dráha byla ještě trochu
podmáčená, ale i tak bylo k vidění spousta kvalitních útoků. Kunětice muži předvedli pěkný pokus,
škoda jen malého prostřiku na levém proudu, konečný čas 19,32s a konečné 11. místo.
Ženám se všeobecně vůbec nedařilo. Hlavní favorité soutěže měli smůlu a hranice nejlepšího
času byla 19,42s. Naše holky šly na startovní čáru až jako předposlední. Měl to být pokus na
pohodu, jakých běhají na tréninku nepočítaně – na vítězství by stačila nízká 19. Bohužel opičení po
mužích přišlo v nejméně vhodnou dobu – prostřik na levém terči (pravý terč – čas 18,25s) a
výsledný čas 20,63s stačil na konečné 3. místo.
Po ligovém klání se konala soutěž o putovní pohár, kam poustupovalo prvních pět družstev.
U žen smůla pokračovala. Ženy Kunětice sice svůj čas nezlepšily (čekání s vodou na rozdělovač),
ale stačil na 1. místo.
Dále v neděli 6. 6. 2010 pokračovalo ligové zápolení v Trnově. Do Trnova přijelo rekordních
43 mužů a 13 družstev žen. Sluníčko ještě nabralo na intenzitě… Krásná suchá trať mírně z kopečka
slibovala rychlé časy. A sliby se plní nejen o Vánocích... Diváci a ostatní soutěžící byli svědky
deseti sedmnáctkových časů v kategorii mužů a dva v kategorii žen. Kunětice muži stejně jako
předchozí den – smůla na levém proudu a výsledný čas 26,89s stačil na 35. místo. Ženám se
zadařilo více a letošní první „osmnáctka“ byla na světě. Čas 18,72s sice stačil pouze na 3. místo, ale
družstvo žen je spokojeno.

