Trojboj dětských družstev o putovní pohár mikroregionu – II. ročník
Dne 6.9.2018 se uskutečnil II. ročník soutěže Trojboj dětských družstev o putovní pohár
Mikroregionu Vlachovo Březí. Opět čtvrtek prvního týdne nového školního roku, opět pro náš
podnik ideální počasí. Putovní pohár mikroregionu se začíná stávat tradiční akcí zahájení
školního roku a doufáme, že budeme moci pokračovat i v příštích letech. Akce se tentokrát
konala v prostoru a okolí fotbalového hřiště v obci Šumavské Hoštice, kde bylo kromě
sociálního zázemí a občerstvení k dispozici i posezení pro diváky.
Akce se samozřejmě připravovala delší dobu, kromě zajištění medailí, pohárů, občerstvení a
dalšího materiálu, šlo zejména o výběr místa konání a tras jednotlivých disciplín. Zde bych
chtěl zejména poděkovat panu Petru Fleischmanovi, učiteli školy a starostovi obce Šumavské
Hoštice, dále panu Michalovi Novotnýmu, řediteli školy Vlachovo Březí, za pomoc
s přípravou a organizací akce.
Hlavní příprava na místě soutěže začala v 8.45hod, pod vedením pana Petra Fleischmanna a
zástupce CSS mikroregionu Vlachovo Březí, pana Josefa Urbana. Bylo provedeno značení
tras, připravena stanoviště pro střelbu a hod granátem v rámci třetí disciplíny (biatlon),
zkontrolovány běžecké a cyklistické tratě závodu. Tentokrát jsme měli zásluhou zápůjčky
zbraní a sklopných terčů se ZŠ Vlachovo Březí k dispozici dostatek stanovišť pro střelbu, což
nám umožnilo biatlon neoddělovat od ostatních disciplín a celý závod realizovat dohromady.
To bylo velmi zajímavé pro diváky, stejně tak jako startovní čísla, které měli všichni
závodníci (zapůjčil je DDM Prachatice).
Na 10.hodinu přijela auta a autobusy se závodníky, byla dokončena příprava závodu, a
provedeny zápisy družstev. Letošní rok soutěžilo 11 družstev v I. kategorii a 15 družstev ve
II. kategorii. Hlediště fotbalového hřiště zaplnilo několik desítek diváků z řad spolužáků
závodníků a místních obyvatel. Tedy účast o poznání vyšší než v minulém roce.
Start běžců I. kategorie proběhl v 10,45 hodin a nutno říci, že tato kategorie byla velice
vyrovnaná. K roztrhání startovního pole došlo až v cyklistické části závodu. Předání štafety
„biatlonistům“ již proběhlo s výraznějšími časovými rozestupy. Biatlon, který byl spolu
s během časově méně náročnou částí, již výsledky ovlivnil velice málo. Celkový čas závodu I.
kategorie byl u nejlepšího družstva 13:54, poslední družstvo mělo čas 20:16.
Následně startovala II. kategorie, která měla v běhu a cyklistice prodloužené tratě na téměř
dvojnásobek oproti I. kategorie. To mělo pro rozhodčí a diváky příznivý dopad, že již od
první disciplíny bylo možno sledovat jednotlivé závodníky a družstva na trati. I rozdíl ve
výsledných časech byl výraznější, než v případě I. kategorie. V rámci této kategorie bylo
dosaženo časů od 18:38 do 30:37. Poslední mužstvo této kategorie nedokončilo závod
z důvodu defektu na kole.
Ihned po závodě následovalo vyhlášení výsledků a předání cen vítězům. Ceny jako v minulém
roce věnoval s přispěním Jihočeského kraje mikroregion Vlachovo Březí. Družstva na
stupních vítězů obdržela poháry, medaile a dárkové poukázky na nákup sportovního zboží.
Všichni závodníci pak malou svačinku.

Poděkování patří všem organizátorům za výbornou přípravu a dohled nad realizací závodu,
závodníkům za to, že soutěžili v duchu fair play, divákům za to, že vytvořili perfektní
atmosféru, která jistě pomohla závodníkům k dosažení maximálních výkonů.
Závěrem si za přípravný tým dovoluji konstatovat, že se již těšíme na příští rok, tentokrát do
Strunkovic nad Blanicí.
Josef Urban
DSO Vlachovo Březí
Celkové výsledky:
Kategorie I.: 1. – 5. třída ZŠ
11 družstev
Mexičané – 1. místo
Šumavské Hoštice – 2. místo
Vlachovo Březí – 3. místo
Chlumany – 4.
Lažiště – 5.
Žárovná – 6.
Záblatí – 7.
Kratušín – 8.
Drslavice – 9.
Buk – 10
Zábrdí – 11
Kategorie II.: 6. – 9. třída ZŠ
15 družstev
Vlachovo Březí – 1. místo
Mexičané – 2. místo
Šumavské Hoštice 1 – 3. místo
Žárovná 2 – 4
Chlumany – 5.
Šumavské Hoštice 3 – 6.
Šumavské Hoštice 2 – 7.
Lažiště – 8.
Zábrdí – 9.
Buk – 10.
Uhřice – 11.
Tvrzice – 12.
Žárovná 1 – 13.
Kosmo – 14.
Záblatí– 15. – defekt na kole
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