Od posledního zářijového kola seriálu STIMAX CUP aneb
šedesátkování a stovkování Ústeckého kraje uplynulo jen pár
měsíců a máme tu ročník další, tentokráte s pořadovým číslem 4.
Je neděle 7. května 2017 a hřiště ve Lhenicích se začíná
zaplňovat jednotlivci z kategorie dětí a dorostu, kteří sem zavítali
z nejrůznějších koutů Čech. Chystají se předvést svou šikovnost ve
dvou divácky atraktivních disciplínách – běhu na 60 m a 100 m s překážkami. Jako
součást Lhenického dvojboje se zde totiž koná první kolo soutěže STIMAX CUP
2017.
Celkem se na start nakonec postavilo 285 závodníků a závodnic ve věku od 6 do
20 let, což je při 4. ročníku STIMAX CUPu číslo prozatím rekordní.

Na dané klání dorazilo celkem 36 sborů dobrovolných hasičů. Tři SDH byly mimo
Ústecký kraj. Vzácnou návštěvou byli účastníci Slovenské republiky z OSH Poprad
– DHZ ZŠ Šunava. I letos k nám zavítal Sbor dobrovolných hasičů Stráž nad Nisou
(OSH Liberec, kraj Liberecký), nováčky byly SDH Křižovatka (OSH Cheb, kraj
Karlovarský) a Tuhaň (OSH Mělník, kraj Středočeský).
Akci pořádal Sbor dobrovolných hasičů Lhenice ve spolupráci s Krajským
sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje.

I v letošním roce převzal záštitu nad celým seriálem hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.

Také letos se soutěžilo v deseti kategoriích. Ty byly v tomto kole obsazeny následovně:
běh na 60 m s překážkami
1) mladší žáci – dívky od 6 do 8 let – 15 závodnic
2) mladší žáci – dívky od 9 do 11 let – 25 závodnic
3) mladší žáci – chlapci od 6 do 8 let – 28 závodníků
4) mladší žáci – chlapci od 9 do 11 let – 52 závodníků
5) starší žáci – dívky od 11 do 15 let – 48 závodnic
6) starší žáci – chlapci od 11 do 15 let – 52 závodníků
běh na 100 m s překážkami
7) dorost dívky: 13 – 16 let – 20 závodnic
8) dorost dívky + ženy: 17 – 20 let – 11 závodnic
9) dorost chlapci: 13 – 16 let – 14 závodníků
10) dorost chlapci + muži: 17 – 20 let – 20 závodníků

Při ranní prezenci čekalo na závodníky a závodnice milé překvapení v podobě trička
s logem STIMAX CUPu. Věříme, že se tričko nestane jen milou vzpomínkou, ale i
oblíbeným doplňkem letošní soutěžní sezony.

Byla radost sledovat, jak se soutěžící při plnění disciplín snaží, s jakým zápalem
bojují, jak se k sobě mezi sebou velmi pěkně chovají, jak se vzájemně povzbuzují.

Zkrátka a dobře – kdo nedorazil a neviděl, o hodně přišel.

Nejmladšími účastníky tohoto kola jsou Alžběta Mertlová z SDH Lhenice a Daniel
Hodek z SDH Vědomice, kteří se dokonce narodili ve stejný den a to 5. 7.

Vše nakonec dopadlo následovně:
běh na 60 m s překážkami
1) mladší dívky – 6 až 8 let
1. místo - Melinda Javorčáková,
Vědomice - 29, 50
2. místo - Blanka Kociánová,
Cítoliby - 29,58
3. místo - Adéla Pšegrocká,
Cítoliby - 31,58
2) mladší dívky – 9 až 11 let
1. místo - Lucie Křížová,
Stráž nad Nisou - 16,39
2. místo - Adéla Poláková,
Lhenice - 17,72
3. místo - Beata Kučerová,
Tuhaň - 17,79
3) mladší chlapci – 6 až 8 let
1. místo - Ondřej Klapka, Tuhaň - 20,99
2. místo - Kryštof Keř, Vědomice - 23,33
3. místo - Tadeáš Šmid, Mojžíř - 28,23

4) mladší chlapci – 9 až 11 let
1. místo - Jan Hudec,
Křešice - 14,55
2. místo - Michal Jindrák,
Vědomice - 15,67
3. místo - Václav Kopecký,
Tuhaň - 16,10
5) starší dívky – 11 až 15 let
1. místo - Tina Antošová,
Lhenice - 13,93
2. místo - Johanka Vaculíková,
Tuhaň - 14,11
3. místo - Michala Rychtaříková,
Tuhaň - 14,26
6) starší chlapci – 11 až 15 let
1. místo - Sebastian Kitner,
Lhenice - 12,50
2. místo - Radek Sibera,
Křešice - 12,80
3. místo - Petr Loukota,
Lhenice - 12,98

běh na 100 m s překážkami

7) dorost dívky – 13 až 16 let
1. místo - Kateřina Kubíková,
Lhenice - 18,45
2. místo - Anna Sas,
Lhenice - 20,56
3. místo - Barbora Macková,
Duchcov - 21,39
8) dorost dívky + ženy – 17 až 20 let
1. místo - Tereza Opavová,
Křešice - 18,78
2. místo - Nikola Holá,
Obora u Loun - 19,24
3. místo - Kristýna Krejčová,
Božtěšice - 22,13
9) dorost chlapci – 13 až 16 let
1. místo - Marek Švajka,
Šunava - 17,92
2. místo - Lukáš Borl,
Cítoliby - 18,05
3. místo - Tomáš Radostný,
Stráž nad Nisou - 18,80
10) dorost chlapci + muži – 17 až 20 let
1. místo - Milan Richter,
Lhenice - 19,03
2. místo - Pavel Šubrt,
Terezín - 20,09
3. místo - Jiří Loukota,
Lhenice - 20,12

Kompletní výsledky najdete na:
http://www.kshusti.estranky.cz/clanky/stimax-cup/stimax-cup-2017---1.kolo---lhenice---vysledky.html

Tato akce by se nemohla uskutečnit bez podpory všech partnerů!

Partneři STIMAX CUPu jsou:

Díky patří také všem, kteří přijeli soutěžit, a zejména těm,
kteří přiložili ruku k dílu.
Další kolo se uskuteční v sobotu 24. června 2017
v Roudnici nad Labem.

