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Triatlon na Černém Mostě II
Volný čas na sídlišti, které je vybaveno pouze jedním školním hřištěm, ale zato několika super-, hyper- a multizařízeními se dá trávit
všelijak. Přesto se daří, že část dětí z Černého Mostu II ho věnuje aktivnímu sportování v různých sportovních odvětvích. Jednou z
možností je již několik let i nejmladší olympijský sport - triatlon.
Triatlonový oddíl TRI-SKI, který je organizován v ČSTT (Český svaz triatlonu), existuje pod hlavičkou TJ Sokol Horní Počernice již
dlouhá léta. V jeho řadách jsou kromě mladých závodníků i rozhodčí ČSTT. V uplynulých letech sbíraly na závodech vavříny děti z
Horních Počernic. Jejich nástupci z Černého Mostu II nyní v této tradici pokračují. V minulém roce naši závodníci obsadili přední místa
jak v Pražském poháru triatlonu, tak i v Českém poháru žactva v duatlonu i triatlonu. V celkovém pořadí Českého poháru starších žáků
v duatlonu a v triatlonu vybojoval Michal Táborský 2. a 3. místo, Jakub Jaroš v duatlonu 3. místo a Daniela Litošová v kategorii starších
žaček v duatlonu 2. místo. V Pražském poháru v triatlonu, který byl vypsán i pro mladší žactvo, obsadili naši závodníci v kategorii
staršího žactva všechny tři vítězné příčky a v kategorii mladšího žactva Jirka Nagy a Katka Hampejsová zvítězili. Michal Táborský byl
díky svým dobrým sportovním výsledkům přijat do SCM Háje, kde může dále rozvíjet svůj sportovní talent.
Pod vedením trenérů III. třídy se všech 14 závodníků pilně připravuje i na letošní sezonu. Jedním z pohárových závodů je i II. ročník
Počernického duatlonu (kolo a běh), který se bude konat 15. června na rozhraní Černého Mostu, Horních Počernic a Dolních Počernic.
Závodnické depo se startem bude zřízeno na koupališti u rybníčka vedle Xaverovského háje (ulice K Hrázi ve Svépravicích).
Tento žákovský závod je veřejný a náborový, takže se jej mohou zúčastnit všichni, kteří si duatlon chtějí vyzkoušet. V případě dalšího
zájmu se potom mohou stát členy oddílu a pravidelně se věnovat tomuto náročnému, ale velmi rozmanitému sportu. Propozice budou
včas distribuovány ve školách a zveřejněny na vývěskách. O podrobnější informace lze také požádat pořadatele a trenéry v jedné
osobě ing. Andrše nebo ing. Novotného na telefonních číslech 61 30 63 26, 24 21 28 18

81 91 10 25 nebo na e-mailové adrese: vandrs@polovodice.cz.
Minulý ročník se vydařil i díky hezkým cenám pro vítěze, které věnovali sponzoři. Na základě dobré zkušenosti byl letošní ročník
zařazen do závodů českého Poháru kategorií a Pražského poháru v triatlonu. Na závodě bude rovněž vyhlášen přeborník Prahy v
duatlonu. Je pravidlem, že na tyto závody se sjíždějí mladí závodníci se svými trenéry a rodiči z celé republiky. Rádi budeme
prezentovat místní a okolní firmy, které přispějí k dobrému dojmu ze závodu, ať již věcným nebo finančním sponzorským darem.
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