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Extrémní in-line závod opět ovládne Olešnou
Stovky závodníků na
kolečkových bruslích
budou 24 hodin jezdit
na trati u přehrady.

Frýdek-Místek – Lokalita
přehrady Olešná ve Frýdku-
Místku bude poslední červ-
nový víkend, tedy ve dnech
25. až 26. června, patřit eX-
trémnímu in-line závodu
EMOS INLINE24. Jde o vytr-
valostní závod pro širokou
veřejnost, který má v kate-
gorii sportovních dvojic a
sportovních čtveřic statut
otevřeného Mistrovství ČR v
extrémním 24hodinovém
in-line maratonu. Závod
pořádá známý horolezec Li-
bor Uher ve spolupráci s
městem.
Do letošního pátého roč-

níku se již registrovalo přes
300 závodníků. Další zá-
jemci se mohou hlásit na
stránkách závodu
www.inline24.cz. V ceně
startovného, které od červ-
na vyjde na 750 korun, je
zahrnuto elektronické mě-

ření, ubytování v kempu ve
vlastním stanu, občerstvení,
včetně jedné teplé polévky,
a pitný režim po celou dobu
závodu. Občerstvovačka na-
bídne zejména melouny,
banány, jablka, tatranky a
müsli.
Závodníci jsou rozděleni

do čtyř základních kategorií
– Sport dvojice a čtveřice a
Hobby dvojice a čtveřice.
Závodníci z řad aktivní ve-
řejnosti, takzvaní hobíci,
mají možnost zažít atmo-
sféru mistrovských závodů a
vyzkoušet si, kde mají svoje
hranice a co dokážou.
Navíc na závodě, jako

jednom z mála, jsou deko-
rováni všichni absolutní ví-
tězové všech kategorií. Na
„bednu“ tak každým rokem
vystoupí až 120 závodníků,
kteří si mohou vychutnat
slavnostní dekorování před
stovkami přihlížejících. I le-
tos jsou pro vítěze připra-
veny hodnotné ceny, zá-
vodníci se můžou těšit na
několik novinek.
„V depu závodu bude při-

pravena ‚EMOS dobíjecí zó-

na‘, ve které budou moci
závodníci odpočívat v křesle,
dobít energii prostřednic-
tvím speciálních drinků z

čerstvého ovoce a nabít
mobily, kamery a foťáky,“
řekl ředitel závodu Libor
Uher.

Novinka na závodníky
čeká i na závodní trase.
„Před vjezdem do předávací
zóny a depa bude instalo-

ván ‚EMOS-GP zpomalovací
slalom‘, takže takzvaná ši-
kana bude ve srovnání s
loňskem o 30 procent pro-
dloužena a navíc speciálně
nasvícena, což zvýší bez-
pečnost všech závodníků
projíždějících depem. A no-
vinkou bude i zdvojené
měření, každý závodník bu-
de mít dva čipy a prostor
cíle bude natáčen po celou
dobu závodu, průjezd kaž-
dého kola tak bude proka-
zatelný,“ doplnil Libor Uher.
Závod odstartuje v sobotu

25. června v 11 hodin od re-
staurace U Toma na pře-
hradě Olešná. Cíl bude na
stejném místě o 24 hodin
později, tedy v neděli 26.
června v 11 hodin.
Vyhrávají týmy, které do-

sáhnou největšího počtu
okruhů ve stanoveném li-
mitu 24 hodin. Loňští mistři
Martin Labuz a Radek
Chrobak najeli 120 kol, v
nohách tak měli 540 kilo-
metrů. Nejrychlejší kolo,
které měří 4,5 kilometru,
zajel Vojtěch Pospíšilík v
čase 7:39 minuty. (lmo)

ZÁVOD je určen nejen pro vrcholové sportovce, ale i pro závodníky z řad široké veřejnosti. Účastníci
budou rozděleni do několika kategorií. Foto: Deník/Lukáš Morys

Atletky se v silné konkurenci neztratily
Frýdek-Místek – Stadión v
Břeclavi viděl o víkendu
další nesmírně dramatické
kolo 1. ligy družstev žen.
Zatímco o prvních dvou tý-
mech – Opavě a Olomouci –
nebylo pochyb, o další místa
se sváděl obrovský souboj
až do závěrečných štafet.
Výborně si vedlo oslabené
družstvo atletického oddílu
TJ Slezan Frýdek-Místek,
které nakonec vybojovalo
páté místo ziskem 112 bodů,
stejně jako šestý Třinec, a
skončilo pouhých šest bodů
za Uherským Hradištěm.
Původně pátá Moravská

Slavia Brno byla potrestána
za větší počet hostujících (5)
a cizinek (2), soutěžní řád
totiž povoluje pouze 6
těchto závodnic. „V celko-
vém hodnocení drží naše
děvčata prozatím pátou
příčku, která zajišťuje setr-
vání v soutěži,“ pochvaloval
si trenér Josef Nejezchleba.
Výbornou formu potvrdila

Veronika Siebeltová, která
zvítězila v běhu na 3000
metrů překážek ve výbor-
ném čase 11:13,77 minuty. To
znamená tři desetiny za
oddílovým rekordem a také
páté místo v letošních tu-
zemských tabulkách. Navíc
přidala jasné vítězství na
1500 metrů za 4:49,60 mi-
nuty. Kateřina Siebeltová
doběhla druhá na 400 me-
trů překážek a opět posu-
nula oddílový rekord již na
62,46 sekundy, stejně tak
byla druhá na 800 metrů za
2:16,49 minuty a ještě si
vylepšila osobní maximum
v oštěpu (33,33 metru).
Třetí největší oporou byla

Kateřina Krtková, pátá na
400 metrů za 59,77 sekundy
i na 800 metrů v čase
2:18,10 minuty, čímž si vy-
lepšila osobní rekordy, na
400 metrů překážek skon-
čila šestá za 67,03 sekundy.
V běhu na 800 metrů ještě
bodovala sedmá Julie Ram-
pírová časem 2:19,70 minuty
a osmá Eliška Kopcová vý-
konem 2:20,80 minuty –
obě v osobních rekordech.
Na trati dlouhé 1500 metrů
vybojovala šesté místo Anna

Zemaníková a osobák po-
sunula již na 5:05,13 minuty.
Soňa Lisníková se výkonem
10,91 metru prosadila v
trojskoku na páté místo,
stejně jako Adéla Lojkásko-
vá za 1,62 metru ve výšce.
Kristýna Kublová bodovala
na 100 a 400 metrů překá-
žek. Bodově se prosadila A
štafeta 4x100 metrů ve slo-
žení Rašková, Krtková, Lis-
níková, K. Siebeltová a závěr
za výborným vystoupením
děvčat udělala A štafeta
4x400 metrů. Ta ve složení
Krtková, Kopcová, K. Siebel-
tová, V. Siebeltová doběhla
druhá a časem 4:01,84 mi-
nuty zaostala za oddílovým
rekordem o pouhých 14 se-
tin sekundy.
V neděli se znovu na sta-

diónu v Břeclavi sejdou
nejlepší atleti z celé Moravy,
aby bojovali o tituly a me-
daile při mistrovství Moravy

a Slezska mužů, žen, juniorů
a dorostu. V ženách se
představí Kateřina Siebelto-
vá na 800 metrů a 400
metrů překážek a Natálie
Závorková na 1500 metrů. V
juniorkách budou bojovat o
cenné kovy Kateřina Krtko-
vá na tratích 800 metrů a
400 metrů překážek, Iveta
Rašková se představí v běhu
na 3000 metrů překážek a
Soňa Lisníková v trojskoku.
Mezi dorostenkami to bu-
dou Petra Pavlásková v bě-
hu na 800 metrů, Kateřina
Šprochová poběží 400 met-
rů, Tereza Uherková se
předvede na trati 1500 me-
trů s překážkami, Klára Ku-
chařová v kladivu a Lucie
Vaňková na patnáctistovce.
V juniorech si tentokrát Jan
Tesarčík vyzkouší 3000
metrů překážek a v doros-
tencích Tomáš Szymala 200
a 400 metrů. (lmo)

VERONIKASIEBELTOVÁpředvedla v běhuna 3000metrů překá-
žek skvělý výkon. Foto: atletický oddíl TJ Slezan Frýdek-Místek

Plavci sbírali v Těšíně cenné úspěchy
Frýdek-Místek – Finálové
kolo plaveckého mítinku v
polském Těšíně přineslo
poslední zápisy do výsled-
kové skládačky a několik
zlatých úspěchů závodní-
kům z Plaveckého oddílu
Frýdek-Místek.
Tentokrát si závodníci

vybírali dva starty z trojice
disciplín 50 metrů motýlek,
400 metrů volný způsob a
50 metrů prsa. „Na trati 50
metrů motýlek si Kačka Fu-
ková a Kája Chlopčíková
vylepšily osobní rekordy na
úctyhodné hodnoty 37,42
sekundy, respektive 33,81
sekundy, a získaly za ně
stříbrné medaile,“ uvedla
trenérka Bára Fuková. „V
kategorii ročníků 2005 a
2006 obsadila Verunka
Fránková nepopulární 4.
místo, Míša Tůmová skon-
čila na pátém, Lucka Blahu-
tová na patnáctém a Ája
Chlopčíková na šestnáctém

místě,“ řekla trenérka. Po
tréninkovém výpadku kvůli
zranění si Jakub Laník v
kategorii chlapců ročníků
2003 a 2004 vyplaval 7.
příčku časem 36,01 sekundy.
Náročná čtyřstovka pro-

věřila kondici a vytrvalost.
„Kačka obsadila 4., Míša 5. a
Verča při premiérovém
startu na této trati 11. místo.
Poprvé si také 400 metrů
volný způsob v závodě za-
plaval i Petr Mrázek, zvládl
trať velmi dobře a obsadil 7.
místo,“ konstatovala Fuko-
vá.

ÚSPĚCH I VE ŠTAFETĚ
Na prsové padesátce se
frýdecko-místeckém plav-
cům také dařilo. „Kája vý-
borným časem 37,63 sekun-
dy změnila svůj osobní re-
kord i rekord závodu a zís-
kala zlato, Lucka obsadila 5.
místo a Alenka osobáčkem
49,12 sekundy získala 7.

příčku. Péťa si také zlepšil
osobák na hodnou 43,60
sekundy a skončil na 4. po-
zici,“ popsala trenérka.
Posledním závodem byla

tentokrát smíšená štafeta
4x50 metrů volný způsob. V
kategorii 10 až 13letých
plavců nenašel čtyřlístek
Kateřina Fuková, Petr Mrá-
zek, Jakub Laník a Karla
Chlopčíková přemožitele a
za čas 2:10,73 získal pro klub
první místo a zlatý pohár.
V závěrečném ceremoni-

álu byli dekorováni a od-
měněni nejlepší závodníci v
hodnocení všech čtyř kol.
„Kačka Fuková a Kája Ch-
lopčíková potvrdily dnešní-
mi výkony svůj výrazný ná-
skok získaný po třech ko-
lech a vybojovaly pro naše
barvy celková vítězství a
pamětní plakety pro vítěze
ve svých věkových katego-
riích,“ doplnila Bára Fuková.
(lmo)

FRÝDECKO-MÍSTECKÝMZÁVODNÍKŮM se naplaveckémmítinku dařilo. V několika závodech se jim
dokoncepodařilo zvítězit. Foto: Martin Janák
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