Sezóna žactva 2011v SDH Sazovice
Pohár za 3. místo ve Zlínské lize mladých hasičů je náš!
Letos byla dlouhá zima, takže jsme zahájili s našimi dětmi trénink požárních útoků až od měsíce
dubna. Na úspěšné zahájení sezóny to však nemělo žádný vliv. Byla zahájena zostra, a sice
okrskovou soutěží hned na 1. májový den. Soutěž uspořádali v sousedních Mysločovicích. I v dešti
dokázali naši mladší i starší borci vybojovat vítězství a porazit všechna nastoupivší družstva. Lepší
start jsme si nemohli přát!
V průběhu sezóny nás hodně limitovala vysoká nemocnost naší mládeže, kvůli které jsme byli nuceni
častokrát narychlo měnit sestavu na základně. Ale naši žáci přesto celou sezónu bojovali naplno.
Skutečně předvedli úctyhodné výkony, bojovali jako lvi. Družstvo mladšího žactva postrádalo téměř
neustále 1 člena. Ale v polovině sezóny posílil naše řady Tomáš Teplý, který nastoupil na proud.
Naše skóre v polovině sezóny bylo slušné, byli jsme uprostřed tabulky, jak ve Zlínské lize mladých
hasičů, tak i ve Středomoravském poháru mládeže. Zlínské ligy se zúčastnilo celkem 17 družstev
mladších žáků, 14 starších žáků, Středomoravského poháru celkem 18 družstev mladších žáků a 14
starších.
V průběhu prázdnin jsme ladili formu na trénincích i na pohárové soutěži v Nové Dědině, kde jsme
opět v obou kategoriích zvítězili (mladší žactvo s časem 16:34 a starší žactvo s časem 12:84). Kolotoč
víkendových soutěží zakončili naši borci na jedničku. Po závěrečných závodech Zlínské ligy
v Machové 4.9.2011 získali celkově skvělé 3. místo v kategorii starších žáků a 6. místo v kategorii
mladších žáků (zde naši starší žáci ZVÍTĚZILI s časem 13:67). Středomoravský pohár končil závody
v Tečovicích 10.9.2011, pro starší kategorii celkově znamenal 5. místo a pro mladší 9. místo, přičemž
na těchto závodech jednotlivě starší žáci vybojovali 2. příčku.

3. místo starších žáků ve Zlínské lize znamenalo nejen obrovský úspěch, ale i kvalifikaci
na MH „O putovní pohár ředitelky HZS Zlínského kraje“, což byla pro nás obrovská čest.
Takže 11.9.2011 v Hovězím se soutěžilo nejen v požárním útoku, kde jsme dokázali udělat
VÍTĚZNÝ čas 12:96, ale i ve štafetě dvojic, kde jsme skončili 10., což bylo po sečtení
celkové krásné 5. místo!
Děti ještě prověřily své schopnosti v atraktivních nočních pohárových soutěžích v Záhlinicích a
Bochoři.
A máme tady poslední novinky, a sice rozloučení s nejstaršími členy družstva, Martinem Šocem a
Davidem Pavelkou. Tito kluci již dovršili 15 let, a tudíž již nebudou moci být zařazeni v kategorii
staršího žactva, ale dále budou reprezentovat náš hasičský sbor za dorost. Jistě budou tvořit jeho
pevný pilíř. Děkujeme jim za dosavadní příkladnou reprezentaci! Všem dětem, které tvořily v letošní
sezóně oba naše závodní týmy, bych chtěl jménem celého hasičského sboru i obce Sazovic
poděkovat za vzornou reprezentaci a velice pěkné výsledky.
Během zimní přestávky před další sezónou se děti již tradičně mohou těšit na zvláštní akce, jakými
budou floorballový a fotbalový zápas, návštěva bazénu v Holešově a mimořádně též návštěva
wellness v místním multifunkčním sportovním areálu.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny naše reprezentanty a další sazovské kluky a holky na již tradiční
vycházku do přírody spojenou s plněním úkolů, která se uskuteční v průběhu měsíce října. Termín
bude sdělen dětem na tréninku a také vyhlášen v rozhlase. Taktéž bych chtěl srdečně pozvat všechny
fandy hasičského sportu na naše tréninky. Přijďte nám fandit každý čtvrtek od 16 hodin.

Naše reprezentace:
Mladší žáci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozdělovač – Martin Gerža
Béčka – Iveta Kotlabová
Levý proud – Tomáš Teplý
Pravý proud – Petr Kotlaba
Béčka – Daniela Oharková
Savice – František Bezděčík
Koš – Tomáš Gazdoš

Starší žáci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozdělovač – Marek Brázdil
Béčka – Nikola Bačůvková
Levý proud – Marian Janoch
Pravý proud – Martin Šoc
Savice – Michal Kulenda
Koš – Jan Brázdil
Strojník – David Pavelka

Trenéři:
1. Josef Brázdil
2. Josef Gerža
Zpracovali: Světlana a Josef Geržovi

