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Počernické duatlony

V červnovém čísle Listů Prahy 14 jsme se vám pokusili přiblížit žákovský triatlonový oddíl TRI SKI Horní Počernice, jeho úspěchy v
minulosti i plány do budoucnosti. Pokud se ohlédneme za letošní sezonou, mohli bychom být spokojeni. Na minulé úspěchy se nám
podařilo navázat a naše plány splnit. V letošním roce naši závodníci získali tituly přeborníků Prahy v duatlonu, mistrovský titul v
kategorii mladšího žactva v triatlonu a přední umístění v kategorii mladších i starších žáků v Pražském poháru i republikovém poháru.
Mimo společné oddílové akce jsme plánovali i uspořádání jednoho závodu v duatlonu na domácí půdě. I tento záměr se nám podařilo
splnit, a to hned na 200 %. Po ohlášeném 2. ročníku Počernického duatlonu, jehož se v červnu zúčastnilo 72 dětí ze 16 sportovních
oddílů z celé republiky, jsme mimořádně uspořádali i druhý závod, který byl nejenom duatlonem započítávaným do Poháru kategorií,
ale i závodem o mistra České republiky v duatlonu pro kategorie žactva. Tohoto klání se v srpnu zúčastnilo 71 závodníků z 22 oddílů.
Vítěz kategorie chlapců do 15 let Tomáš Kroupa z Olympo teamu dosáhl na trati cca 3 km běh - 12 km kolo - 1,5 km běh času 36,32
minuty. V kategorii dívek na stejné trati obsadila domácí Daniela Litošová třetí a Michal Táborský čtvrté místo. V kategorii mladších
žáků vybojoval třetí místo domácí Jiří Nagy, čímž si uchoval dobrou pozici v boji o první místo v českém Poháru kategorií žactva v
duatlonu.

Úspěchy dětí a závody organizované oddílem se ale nerodí jen tak. Skrývá se za nimi nejenom mnoho času věnovaného sportu dětmi,
trenéry i rodiči, ale i přízeň celé řady sponzorů.

Výsledky závodů, fotografie a bližší informace o činnosti oddílu a náboru nových sportovců je možné získat na www.volny.cz/triskihp a
na telefon. číslech 281 911 025, 605 115 068, 602 121 749, 732 857 262, 224 21 28 18.
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