SDH Sazovice - Jablonecká hala dorostu 2016
V neděli 20. března 2016 se konala Jablonecká hala dorostu - soutěž v běhu na 100 m překážek
v kategoriích mladší, střední a starší dorost. Jelikož Jablonec nad Nisou není za rohem, tak jsme
museli vyjíždět brzo ráno, konkrétně ve 2:30 hodin ze Sazovic, následně z Machové jsme vyjížděli
kolem třetí hodiny ráno. Za celou cestu jsme nenarazili na žádný provoz, takže jsme dojeli mezi
prvními kolem 6:30 hod. Kvůli mimořádně vysokému počtu přihlášených byl dokonce o několik minut
odložen nástup a následný start první kategorie.
My jsme měli první zástupce v kategorii střední dorostenky (nejpočetnější kategorie), jako první šla
na start Lenka Krejčí, která dokončila stovku za 20,87s. Chvíli po ní šla na start Magdaléna Couralová,
ta dokončila v čase 21,16s. Iveta Jurčáková, která šla ke konci startovního pole, dokončila v čase
25,33 s. Ve druhém pokusu měla Lenka o pár desetinek pomalejší čas, takže se jí počítal první čas.
Naopak Magda svůj čas vylepšila skoro o 1 sekundu, na 20,24s. Ivetě se první pokus také podařilo
vylepšit a zapisovala čas 24,87. Celkově Magda skončila na 20. místě, Lenka na 34., a Iveta na 78., a to
je určitě super, v konkurenci 117 závodnic v této kategorii!
Následovala kategorie starší dorostenky, kde nás zastupovala Markéta Lajdová. Té se všechno
nepovedlo podle představ, a tak zapisovala čas 23,71s ze druhého pokusu. Ten stačil na 48. místo.
Poté už začínaly chlapecké kategorie, jako první mladší dorostenci, a pak střední, tam jsem běžel já.
(Martin Gerža). První pokus a čas 18,69s. Druhý pokus byl o něco lepší a to 18 rovných. S časem moc
spokojený nejsem, nicméně to pro mě znamenalo celkové 7. místo se ztrátou 3 setinek na místo 6
z celkového počtu 96 závodníků této kategorie.
Končilo se kategorií starších dorostenců, kde nás zastupoval Štěpán Sakin. První pokus dokončil
v čase 20,44s. Druhý pokus se mu nepovedl podle představ a ani nebyl uznán jako platný, takže
Štěpán zapisoval čas z prvního pokusu.
Možná se nám někomu nedařilo nebo to nevyšlo podle představ, ale hlavně jsme nabrali nové
zkušenosti, a to nám nikdo nevezme. Organizace soutěže celkově byla úžasná, lidi, kteří ji organizují,
rozhodně vědí, co dělají a díky této bezchybné organizaci jsme si to mohli všichni užívat. Účast na
této soutěži hovoří za vše. Celkový počet závodníků ve všech kategoriích byl neuvěřitelných 450.
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