
Sport Strana 15

Hrabišín další titul nezískal,  
dostihy prohrál o jediný bod!
OKRES • Byl to napínavý sportovní thriller se vším všudy. Dramatická řežba o celkové prvenství mezi dvěma velikány soupeřícími v těsném 
závěsu měla příznivější pointu pro nemrlovské šťastlivce. Obhájce titulu z Hrabišína porazili o jediný bod! Letošní ročník Holba Cupu v po-
žárním sportu vyvrcholí sobotním finále Velké ceny.

Petr Fišer

Soutěž v Nemili si rychle 
odkroutili borci z Nemr-
lova. Startovali v samot-
ném úvodu a nespokojené 
vrtění hlavou dávalo tušit, 
jak jsou se svým výkonem 
spokojeni. Postupně je pře-
konali protivníci z Janovic 
a Plinkoutu, což žádnou 
větší komplikaci nepřed-
stavovalo, neboť se oba 
celky do regionálního se-
riálu nezapočítávají. Potom 
však nastoupil domácí vý-
běr, jehož výbornému vý-
konu se dokázal přiblížit 
mocně dotahující Hrabišín. 
A to už zklamanému Nemr-
lovu vadilo daleko víc.

Zápolení v Bohuslavicích 
se neslo ve znamení čtr-
nácté sekundy. Srovnalo 
se v ní hned sedm týmů. 
Znovu se s napětím oče-
kávalo, jakým směrem se 
posunou dostihy mezi nej-
většími rivaly. Přestože byl 
tentokráte o něco rychlejší 
nemrlovský expres, před 
napsáním poslední kapi-
toly v Ráječku nebylo o ni-
čem rozhodnuto. Při závě-

rečném účtování se muselo 
myslet na smazávání dvou 
nejhorších výsledků a s tím 
spojené odepisování bodů.

Jak všechno dopadlo? 
Hrabišín naplnil předpo-
klady a znovu byl vynika-
jící. Nemrlov se zahanbit 
nenechal a na úhlavního 
nepřítele ztratil jen velmi 
málo. Oba týmy se usadily 
v čele soutěže a nervozita 
s následnými méně zdaři-
lými pokusy dalších účast-
níků nabírala na obrát-
kách. Pokud by se mezi ně 
vklínilo jiné mužstvo, seriá-
lové prvenství by připadlo 
hrabišínským obhájcům.

Do průběhu závodu pro-
mluvil hodně hlasitě Bílý 
Potok. Potom, co se setkal 
s parádní formou, předčil 
oba favority před sebou. 
Tento vývoj opět přiklonil 
vítězství na stranu Nemr-
lova.

Definitivně slavit mohl až 
ve chvíli, kdy svoje předsta-
vení dokončil domácí Rá-
ječek. Traťoví rekordmani 
z minulého roku (14.00) 
na loňskou parádu nena-
vázali a Hrabišínu k vytou-

ženému prvenství nepo-
mohli. Přestože to zní až 
neuvěřitelně, rozdíl činil 
jediný bod!

NEMILE
MUŽI: 1. Nemile 16.87, 2. Hrabišín 
16.97, 3. Plinkout 17.04, 4. Jano-
vice 17.09, 5. Nemrlov 17.24.
ŽENY: 1. Dolní Libina 18.60, 2. 
Pavlov 18.95, 3. Lesnice 19.20, 
4. Chromeč 19.49, 5. Maršíkov 
19.80.

BOHUSLAVICE
MUŽI: 1. Nemrlov 14.21, 2. Ráje-
ček 14.27, 3. Bohuslavice 14.50, 
4. Hrabišín 14.71, 5. Nemile 14.81.
ŽENY: 1. Dolní Libina 18.67, 2. 
Nový Malín 19.09, 3. Chromeč 
19.10, 4. Kosov 19.20, 5. Sud-
kov 20.28.
VETERÁNI: 1. Bohuslavice 17.39, 
2. Janovice 17.51, 3. Bratrušov 
18.12, 4. Hrabišín 20.17, 5. Sud-
kov 20.28.

RÁJEČEK
MUŽI: 1. Bílý Potok 14.19, 2. Hra-
bišín 14.33, 3. Nemrlov 14.42, 4. 
Ráječek 14.66, 5. Pavlov 14.70.
ŽENY: 1. Dolní Libina 17.99, 2. 
Nová Dědina 19.14, 3. Nový Ma-
lín 20.32, 4. Pavlov 20.39, 5. Mar-
šíkov 21.44.

KONEČNÉ POŘADÍ 
MUŽI: 1. Nemrlov 302 bodů, 2. 
Hrabišín 301, 3. Bohuslavice 263, 

4. Nemile 261, 5. Bílý Potok 221, 
6. Ráječek 215, 7. Pavlov 205, 8. 
Bludov II. 201, 9. Dolní Libina 181, 
10. Mostkov 155. 
ŽENY: 1. Dolní Libina 215, 2. Pav-

lov 151, 3. Lesnice 143, 4. Nový 
Malín 121, 5. Maršíkov 96, 6. Nová 
Dědina 88, 7. Hrabišín 75.
VETERÁNI: 1. Hrabišín 79, 2. 
Bohuslavice 62, 3. Sudkov 62, 4. 

Hrabová 51, 5. Bratrušov 47, 6. 
Dolní Studénky 40, 7. Bludov 30.
FINÁLE VC – sobota 8. září: 
10.00 Hrabišín (jen pro postu-
pující). 

Hrochové jsou v elitní dvacítce, 
ve světě si připsali další bod

ŠVÝCARSKO • Zpočátku 
se zdálo, že jim prší všechno, 
jen ne štěstí. Bylo to vůbec 
poprvé, co jeden ze závodů 
letošního mistrovství světa 
v sidecarcrossu provázely 
kapky deště. Bratři Pavel 
a Martin Hrochové se v kva-
lifikační jízdě dlouho nezdr-
želi a hned zezačátku museli 
odstoupit z technických dů-
vodů.

Na předposlední podnik 
do Švýcarska vážilo cestu 43 
světových týmů. Sourozenci 
z Postřelmůvku nechali 
na předchozí smolné trable 
zapomenout v takzvané po-
slední šanci. Posun mezi tři-
cetičlennou elitu si zajistili 

třetím nejrychlejším časem.
Oproti sobotní deštivé 

kvalifikaci se na nedělní 
Grand Prix příjemně vy-
časilo a areál umístěný 
v krásné přírodě v pohoří 
Jura prozářily ostré sluneční 
paprsky. Už od ranních ho-
din se do něj začalo sjíždět 
nevídané množství natěše-
ných příznivců.

Populární Hrošáci se uká-
zali rekordní návštěvě v pří-
znivějším světle ve druhé 
„rundě“. Úvodní ze dvou zá-
vodů se jich týkal pouhých 
šest kol, v dalším progresu 
a posunu jim zabránila zá-
vada na kotouči.

České posádky se v na-

bité konkurenci pohybovaly 
za nejlepší desítkou. Čer-
mákové po nepovedeném 
startu a následných stíha-
cích manévrech proletěli cí-
lem jako jedenáctí. Alespoň 
jeden bod si odvezli méně 
zkušení Hrochové, když 
se jim podařilo vměstnat 
do první dvacítky. Ve vybra-
nější sidecarcrossové společ-
nosti figurují i v průběžném 
pořadí celého šampionátu. 

MISTROVSTVÍ SVĚTA
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ: 1. Vanlu-
chene – Ben van den Boogaart 
(Belgie, Nizozemí) 469 bodů, 9. 
Čermákové 219, 20. Hrochové 44, 
39. Vejchoda – Zatloukal (Šumperk) 
9.  (mum)

Pauza vypršela. Chlapácká stavidla 
spustí běžecké stoupání na Senovou
OKRES • Uteklo to jako 
voda. První polovina letoš-
ního ročníku Chlapáckého 
běhu vypršela stylem bouř-
kového mraku, jenž spustil 
z oblohy rychlé a maximálně 
intenzivní krupobití. Po letní 
přestávce a školních prázd-
ninách se druhá část sezóny 
spustí už ve středu. Sraz je 
v Šumperku na Bludovské 
ulici a poběží se na Senovou.

SUPERŽEBŘÍČEK
ABSOLUTNÍ POŘADÍ: 1. O. Jílek 
(KVS Šumperk), 2. Václav Bednar-
ský (Kolovna), 3. M. Procházka (TJ 
Šumperk), 4. R. Moskva (Žamberk), 
5. R. Pumprla (SK Salith Sumtex).
PRCEK: 1. T. Tůma, 2. T. Küschner 
(oba Šumperk), 3. P. Štábl (KVS), 
4. T. Venoušová (Fortex Ski), 5. O. 
Janků (TJ Šumperk).

CHLAPÁCKÝ BĚH   
ABSOLUTNÍ POŘADÍ: 1. O. Jí-
lek (ročník 1999), 2. M. Procházka 
(1974), 3. L. Knápek (1959), 4. Vác-
lav Bednarský (2001), 5. J. Šrámek 
(1958). 
PRCEK: 1. T. Tůma, 2. T. Venou-
šová, 3. V. Macek, 4. V. Kušík, 5. 
J. Rašner.

NEJBLIŽŠÍ ZÁVODY
15. BĚH NA SENOVOU. Datum: 
středa 5. září. Místo: Šumperk – Blu-

dovská ulice. Start: 17 h (hromadný) 
Pořadatel: Vladimír Šimek. Popis: 
běh do vrchu. Délka: 3890 m. Pře-
výšení: 307 m. Šumperský prcek – 
2000 m, Mrně – 100 m.
16. OKOLO LOVÁKU. Datum: středa 
12. září. Místo: silnice Šumperk – 
Bohdíkov (v sedle). Start: 17 h (hro-
madný). Pořadatel: SKP Šumperk 
– Antonín Bartoš. Popis: lesní běh. 
Délka: 7360 m. Převýšení: 203 m. 
Šumperský prcek – 2000 m, Mrně – 
100 m.  (mum)

Šumperk se může pyšnit mistryněmi Evropy
CHORVATSKO • Taneční soubor KK-Dance proslavil Šumperk za hranicemi republiky. A to natolik výrazně, že si vydobyl respekt a úctu zasvě-
cených odborníků z celého světa. Sehrané partě se podařilo obhájit titul mistryň Evropy v mažoretkovém sportu a po loňském prvenství do-
sáhnout na další titul. Tentokráte ve slunném Chorvatsku.

Petr Fišer

Soupeřilo se jak v kategoriích 
klasických, kde se klade důraz 
na techniku pochodu, držení 
těla, splnění povinných prvků, 
skupinový synchron a celkový 
dojem, tak i v kategorii s náči-
ním, jako je pompon či hůlka. 
Ve druhém případě se na ko-
nečných výsledcích v největší 
míře projevuje kvalita taneč-
ních kreací, koordinace spo-
jená s půvabem a flexibilitou 
a v neposlední řadě se vysoko 
zohledňuje práce se samot-
ným cvičebním doplňkem bě-
hem sestavy. Šumperské re-
prezentantky naplno prodaly 
silné stránky, které je zdobí, 
a kromě jiného si zajistily spe-
ciální ocenění za nejvyšší bo-
dové ohodnocení šampionátu 
za choreografii v soutěži mix 
týmů.

K Jadranu se vydalo 63 
souborů z osmi evropských 
zemí. Mažoretky KK-Dance 
měly své zástupkyně mezi 
kadetkami, juniorkami a se-
niorkami. Předvedly šestnáct 
choreografií a barvy České 
republiky hájily společně 
s dalšími dvaceti výběry.

Trenérky Kateřina Kašpa-
rová, Karolína Davidová 
a Tina Fischerová se největší 
odměny dočkaly ve chvíli, 
kdy se na tvářích jejich svě-
řenkyň rozehrával spoko-
jený úsměv a za doprovodu 
národní hymny se jim při 
přebírání medailí na stup-
ních vítězů draly do očí slzy 
těžko popsatelného štěstí. 
Dohromady získaly pět mi-
strovských vavřínů, čtyři ti-
tuly evropských vicemistryň 
a jednou jim připadl cenný 
bronz. Navrch přidaly dvě 

čtvrtá a jedno šesté místo. 
„Kromě samotného závo-
dění si naše holky užily řá-
dění ve vlnách průzračného 
moře, radovánek na plážích 
a nákupů v centru měst Opa-
tija a Rijeka. Velké poděko-
vání zaslouží všechny členky 
trenérského týmu, které ne-
přestávají sršet optimismem 
a už dnes přemýšlí nad další 
sezónou. Naplno se věnují 
souboru, jemuž nechybí 
chuť soutěžit a dále se učit 
novým věcem. Důležitou roli 
sehrávají rodiče a fanoušci, 
kteří jej za všech okolností 
povzbuzují a drží mu palce. 
Neobešli bychom se bez 
přízně všech našich spon-
zorů. Bez nich by veškeré 
mety byly těžko dosažitelné 
a málo reálné,“ vzkazovala 
tisková mluvčí KK-Dance 
Olga Davidová.

 Letošní sezóna Holba Cupu nervové soustavy diváků rozhodně nešetřila. Bylo se na co dívat.
  foto: Petr Fišer
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