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Běžkaři ovládli Valašsko
O prvním červencovém víkendu se Valašskem prohnali vyznavači
letní varianty běhu na lyžích v závodu Valašsko-hornovsacký Skiroll Classics. V sobotu byl na plánu přejezd ze Vsetína do Velkých
Karlovic s převážně rovinatým profilem a v neděli pak kratší, ale o to náročnější výjezd na Kohútku s převýšením více než 400m. Ve velice kvalitní mezinárodní konkurenci se prosadili čeští lyžaři, ale i biatlonisté.
Úvodní závod se jel na cyklostezce ze
Vsetína, která mírně stoupá o 150 výškových metrů na délce 26 km. Na start se
postavilo bezmála 70 závodníků a jelikož
před startem pršelo, byla trať vlhká a bylo
jasné, že to závodníci nebudou mít zadarmo. Hned po startu se závod rozdělil do
skupin a následně spolu skupiny nějakou
dobu spolupracovaly, ale přesto se Kimovi
Žalčíkovi (Fenix Ski Team Jeseník) podařilo z čelní skupiny odpárat a dojel si tak
solo pro vítězství. S mírným odstupem jej
následoval loňský vítěz Mikuláš Karlík
(Česká biatlonová reprezentace) a pro třetí
místo si s přehledem dojel domácí Jakub
Štvrtecký (také Česká biatlonová repre-

zentace). V ženském závodě jasně dominovala Tereza Hujerová (XCsport.cz svenor team) s více než 2 a půl minutovým
náskokem.
Druhý závod se jel v neděli ráno na trati z Karolinky nejprve dolů až k odbočce
na Vranču a dále pak pokračoval údolím
až nahoru na Kohútku. Trať měřila 11 kilometrů a převýšení dosahovalo poctivých
425 metrů. Místy až 19% prudké stoupání
zvládl nejrychleji opět Kim Žalčík stylem
start-cíl. Žalčík se utrhl skupině již před
začátkem stoupání a celý závod si udržoval pohodlný náskok přibližně 30 sekund
a s tímto náskokem dojel i do cíle. Pro druhé místo si dojel Michal Vank (Sun Sport

Team) a na třetím místě dojížděl Jakub
Augsten (Klub lyžování při SG Jablonec). V ženské kategorii měla největší
formu Jolanta Byrtus, která si dojela pro
první místo před Terezou Hujerovou. Na
třetím místě necelou minutu po Hujerové
dojížděla Lenka Blažková.
„Jsme rádi, že se tyto závody těší
čím dál větší oblibě. Děti z našeho biatlonového oddílu se jej také pravidelně účastní a považujeme to za skvělou přípravu pro zimní sezonu. Chtěla
bych ještě poděkovat všem dobrovolníkům za pomoc při organizaci a též
Zlínskému kraji, obci Velké Karlovice
a také sdružení Valašsko-Horní Vsacko, bez kterých by se tato akce mohla
jen stěží konat,“ dodala na závěr hlavní
organizátorka Daniela Detriková z Klubu
biatlonu Velké Karlovice.
Seriál závodů na kolečkových lyžích
bude pokračovat už začátkem srpna výjezdem na Praděd.
(dm)
V sobotním závodě jasně dominoval Kim Žalčík (uprostřed)
následován dvěma biatlonovými reprezentanty Mikulášem
Karlíkem (vlevo) a Jakubem Štvrteckým (vpravo).

Až 19% stoupání řádně prověřilo fyzičku všech závodníků.

Na kolečkových lyžích se obtížně brzí, proto závodní trasy vedou většinou do kopce.
Jeden z mála krátkých sjezdů na cyklostezce je proto vítaným zpestřením.

Karlovický biatlonista Jakub Štvrtecký si na domácí závody našel čas i v nabitém tréninkovém
kolotoči. Hned po závodech však nastoupil na náročné soustředění do Rakouska.

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš
je vášnivým sportovcem a především
běžkařem, a proto si nemohl sobotní
závod nechat ujít.

Nedělní závod odstartovala starostka
Karolinky Marie Chovanečková.

Oddíl biatlonu ve Velkých Karlovicích měl v závodech
početné zastoupení především mladších ročníků.

Fota Martin Buček
Nejmladším závodníkem, který vystoupal
na Kohútku byl vsetínský Viktor Krampota.

Biatlonový závodopěve
Vsetíně
se
blíží
t na co těšit!
Bude se

V sobotu 7. srpna 2021 bude Klub biatlonu WOCO
Vsetín po loňském velmi úspěšném prvním ročníku pořádat ve Vsetíně další ročník Městského letního biatlonového závodu pro žákovské kategorie od 8 do 15 let.
Závod bude jistě zajímavý výroba slizu, skákací hrad, lezecnejen pro samotné účastníky, ká stěna, skluzavka s bazénkem
ale také pro širokou veřejnost. pro nejmenší a mnoho dalšího.
Koná se totiž na fotbalovém hři- Pro dospělé a nejen pro ně bude
šti s umělou trávou Pod Pecní- připraveno bohaté občestvení.
kem, prakticky v centru měs„Těší nás, že se našemu kluta, což u biatlonových závodů bu v této nelehké době podanení vůbec běžné. Příchozí mo- řilo opět zorganizovat tento
hou shlédnout atraktivní závody městský závod a přiblížit tak
s hromadným statem a nejen to. nejen Vsetínským občanům
Pro děti budou opět připraveny krásu letního biatlonu,“ pozval
doprovodné aktivity jako napří- všechny hlavní organizátor akce
klad na střelba ze vzduchovky, Tomáš Gabko.
(dm)

