Činnost mladých hasičů v květnu 2015
Dne 1.5.2015 jsme zúčastnili okrskové soutěže na Hostišové, a to hned s pěti družstvy. Počasí
nebylo zrovna nejlepší ale ani to nás nezastavilo. Naši muži skončili na 2. místě s časem 18:86,
dorostenci na prvním místě s časem 18:73, dorostenky na 2. místě s časem 22:94, starší žáci na
prvním místě s časem 14:48.
V neděli 17.5.2015 v Otrokovicích se konalo okresní kolo hry plamen. Zde jsme byli s družstvy
dorostu i dorostenek. Účastnili jsme se disciplín štafeta 4x100 metrů, běh na 100 metrů s překážkami
a požárního útoku (dorostenky na 2B, dorostenci na 3B). Soutěžilo se dvoukolově. Dorostenky
předvedli při štafetě 4x100 časy 76:22 a 76:16, což jim zajistilo první místo. Dorostenci měli při
prvním pokusu čas 64:97, druhý pokus byl sice neplatný, ale i tak to znamenalo první místo v této
disciplíně. Následoval běh na 100 metrů s překážkami, zde nás reprezentovali: Lenka Dlabajová,
Amálie Jurášková, Nikol Baziková, Magdaléna Couralová, Lenka Krejčí, Štěpán Sakin, Jarek Schovajsa,
Marek Brázdil, Aleš Hanáček a Patrik Doležal. Magdaléna Couralová tuhle disciplínu vyhrála s časem
21:27. Na 3. místě v kategorii dorostenců se umístil Jarek Schovajsa s časem 20:59. Dohromady to
činilo součet 67:75 u dorostenek, což znamenalo druhé místo, u dorostenců byl součet 65:21 a to
znamenalo vítězství.
A poté jsme se připravili na požární útok. Dorostenky předvedli 2 vydařené útoky 23:53 a
26:75 a to stačilo na 3. místo. Dorostenci zaběhli časy 23:18 a 30:91, výsledek byl první místo.
Sečteno podtrženo, jak družstvo dorostenek, tak i družstvo dorostenců si zajistilo postup na
krajské kolo konané 14.6.2015 v Uherském Brodě. Na okresním kole nás reprezentovali: Lenka
Dlabajová, Amálie Jurášková, Nikol Baziková, Magdaléna Couralová, Lenka Krejčí, Iveta Jurčáková,
Markéta Lajdová, Štěpán Sakin, Jarek Schovajsa, Marek Brázdil, Aleš Hanáček, Jan Obadal a Martin
Gerža.
Dne 21.5.2015 proběhla pod záštitou sboru SDH Sazovice akce Bambiriáda fest na náměstí
míru ve Zlíně, kde jsme předváděli požární útok. Děti si mohli vyzkoušet spojování hadic, prohlédnout
si vozový park, naší Avii, cisternu Renault sboru SDH Fryšták, cisternu Tatra 815 sboru SDH Racková.
Této minisoutěže se zúčastnilo 10 sborů.
V sobotu 23.5.2015 jsme se s družstvem starších žáků vydali na první 2 ostré starty zařazené
do Středomoravského poháru mládeže (Záhlinice) a do Zlínské ligy mladých hasičů (Lhota u
Malenovic). První jmenovaná soutěž začínala v 9 hodin ráno, zde se nám moc nezdařilo a skončili
jsme na 5. místě. Poté jsme si ale spravili chuť ve Lhotě u Malenovic, kde jsme vyhráli s časem 13:45
(PP 13:16).
Další víkend nás čekali 2 závody – v Sobotu 30.5. to byli Rymice, kde jsme předvedli čas 13,86
(LP 13,39), který znamenal druhé místo. Na Rackové jsme sice předvedli časově lepší útok, který měl
hodnotu 13,13 (LP 12,02) a stačil „jen“ na 4. místo. Na Rackové byla také soutěž dorostu – družstvo
dorostenců se umístilo na 3. místě s časem 17,97, a dorostenky dokončili svůj požární útok s časem
21,38. Soutěžili také v kategorii žen, kde dosáhli času 21,37 (LP 18,49!).
Josef Gerža, trenér

