V okresní pohárové soutěži vypukl spor o výklad pravidel
ZBELÍTOV - Sobotní hasičská
soutěž O pohár starostky Zbelítova, která je součástí okresního pohárového seriálu, bude mít dohru
na zasedání výkonného výboru
okresního sdružení hasičů. Výbor
rozhodne, zda se výsledky této
soutěže vůbec do pohárového seriálu započítají. Důvodem jsou propozice, které Zbelítovští pro sobotní soutěž stanovili.
Podle nich musely být všechny zúčastněné týmy v plném počtu přítomny ve 12 hodin na prezenci. Soutěž pak začínala ve
13.45. „V okresních propozicích
této soutěže z roku 2014 je, že na
úvodním a závěrečném nástupu
mají být přítomni čtyři členové
soutěžního týmu a ostatní mohou
dojíždět později nebo naopak
odjet dříve," vysvětloval přítomný starosta okresu Jiří Heinrich.
Jeho náměstek Václav Řehoř, který je členem sboru ve Zbelítově,
ale připravil pro zbelítovskou soutěž propozice, že soutěžní týmy

mají být při prezenci kompletní,
aby u těch týmů, které mají v soutěži dvě družstva, mohli pořadatelé jejich členy překontrolovat
podle průkazek a jasně označit
páskou nebo razítkem členy jednotlivých družstev. Tím se podle Řehoře zabrání podvodům,
aby někdo nastupoval za oba
týmy. Podle propozic této soutěže pak měli do útoku nastoupit jen ti, kteří přítomni ve stanovený čas byli, tedy by se šel
útok třeba v pěti.
Podle starosty Heinricha, předsedy odborné rady represe Miroslava Ušatého nebo jejího člena
Luboše Čapka se to dá ale zkontrolovat i jinak, třeba rychlým prověřením identity podle průkazů
před startem týmu. „V době, kdy
jsou žně, řada hasičů na nich pracuje, navíc jsou dovolené, tak
těmito propozicemi o příjezdu
všech dvě hodiny před soutěží
znemožníme některým týmům
účast," myslí si Miroslav Ušatý.

Ve stejném duchu o tom diskutovala s hasiči i zbelítovská starostka Markéta Honzíková. „Je
to přece dobrovolná činnost,
kterou všichni dělají ve volném
čase," řekla. Místní pořadatelé
přitom mají na určité modifikace propozic právo. Teď půjde
o výklad slovíček.
Na soutěži chyběli tradiční
účastníci jako Záboří, Milenovice, Tálín nebo Skály. „Nevím
proč, můžeme se o tom jen dohadovat," podotkl Miroslav Ušatý.
Naproti tomu družstvo Jehnědna
ve 12 hodin kompletní nebylo,
podalo pak protest proti tomu, aby
muselo nastoupit se sníženým počtem závodníků a pořadatelé protest uznali a nechali odstartovat
i hasiče, kteří dorazili později.
Tím se zmatek dokonal a výkonný výbor teď bude v srpnu mít na
stole oříšek, zda soutěž vůbec jako
pohárovou uzná. Může taky zůstat pouze domácí soutěží o pohár
zbelítovské starostky.

Úprava pravidel pro zbelítovskou soutěž vyvolala i diskusi na
portálu Jižní Čechy Teď, kde byla
hned po soutěži zveřejněna také
fotogalerie. Například čtenář
Honza píše, že pokud chtěl mít
náměstek okresního starosty Václav Řehoř jiná pravidla, měl to
uplatňovat už před sezonou pro
celý seriál. Také případné kontroly registraček před startem týmu,
což se běžně dělá například v budějovickém okrese, měly být tedy
podle něj zavedeny pro všechny
soutěže od samého začátku. Další
diskutující mrzí, že hrozí nezapočtení této soutěže do pohárového
seriálu, ačkoliv si s přípravou dali
místní hasiči dost práce.
Letošní okresní pohárový seriál se zkomplikoval už tím, že Mirotice zrušily svůj červnový termín a chtějí soutěž pořádat až
v září. Seriál tedy začal až na konci června v Pasekách, zbelítovská
soutěž byla druhá v pořadí.
Pokračování na straně 9

V Krči padaly rekordy, praskaly hadice a kvůli jídlu se přehřála mašina
KRČ – Skvělá organizace, velké nasazení jednotlivých týmů a
ukázněnost při soutěži. Tato trojkombinace způsobila, že čtyřicet
soutěžních týmů dokázalo odběhnout požární útoky v rekordním
čase tří hodin. Při nástupu byli všichni soutěžící upozorněni, že se
voda nebude vylévat na dráhu, aby měli všichni soutěžící pokud
možno stejný terén. To se také díky hasičům z Krče dařilo a minimalizovala se tak možnost úrazů na dráze.
Do Krče přijelo v neděli 10.
července soutěžit celkem sedm
mužských týmů z okresu Český
Krumlov, dvanáct z okresu České Budějovice a dva z Prachaticka. Písecký okres byl zastoupen
domácím týmem Krče, týmem
z Milenovic a Tálína. V kategorii
žen soutěžilo třináct družstev
z toho dvě z Písecka - Krč a Milenovice.
Pohotový moderátor Jiří Kašpírek skvěle komentoval každé
družstvo i s jeho nejlepšími výkony a pořadím, v jakém se tým
umístil v Jihočeské hasičské lize
před rokem a jak si vede letos.
Soutěžící týmy podpořil akční
muzikou Daniela Landy, která
hnala k vysokým výkonům.
Hned první útok se mužům z Krče
vydařil. Zatímco den předtím
měli čas 19.08, na domácí půdě
dali skvělý čas 18.59. Další
v pořadí byl Třísov. Špatně spojené hadice za rozdělovačem je
zpozdily, a tak byl jejich čas
32.90. Následně začaly pomyslnou laťku zvyšovat Netřebice
s časem 18.34. Také Křenovice
A měly oproti sobotnímu výkonu lepší čas, a to 19.81. Vše vylepšila ještě Přísečná s časem
19.63. Nejrychlejšího košaře
mají ve svém týmu hasiči ze Zlivi, ale jak okomentoval jeden
z přítomných, musí mu také sta-

čit ti vpředu. Následovaly dva nevydařené pokusy soutěžících
z Holubova a Holašovic. V obou
případech byl problém na koši.

Padaly rekordy
Velký adrenalin přišel s útokem loňských vítězů z Žernovic,
kteří měli na pravém proudu sobotní čas ze soutěže v Křenovicích pouhých 16.06. Jejich rychloproudař Václav Krotký podal
v Krči výkon 16.89 a celkový čas
týmu byl 17.76. Průběžně první
místo. Vzápětí vyrazili proudaři
z Chlumu B a padl rekord dráhy
v Krči. Levoproudař z Chlumu
překonal v této soutěži i žernovického Václava Krotkého s časem 16.79. Celkový čas a dosavadní rekord dráhy čítal 17.03.
Ani tým z Lišova se nenechal
zahanbit s pěkným časem 17.94.
Vše platilo jen do doby, než nastoupili muži ze Šipounu. Ti se
dostali pod sedmnáctku celkovým časem 16.84. Smůlu měli
muži z Jehnědna, kteří neměli zapojenou proudnici a než se rozmysleli, zda má smysl pokračovat, což nakonec uznali za vhodné, uběhlo 31.69 sekund. Muži
z Přísečné B zas trochu zamotali
hadice, ale zkoušeli útok dokončit. Včas neuvolnili vodu na jednom proudu a pod tlakem hadice
praskla. Krátká sprcha ve velkém
vedru nevadila ani divákům.
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Košařka Pavla Sajtlová s SDH
Krč při akci.
Smíšený tým Jaronice – Srubec
B mívá skvělé časy na levém
proudu, atak na rekordy se ale
nekonal. Velmi dobrý čas měl
také tým z Milenovic, a to 18.05.
Pod osmnáct vteřin se už nikdo
další nedostal a super výkon Šipounu nikdo nepřekonal. Po
něm byly další v pořadí týmy
z Chlumu B a Žernovic.

I ženy mají
své rychloproudařky
Přestavbu dráhy a krátkou přestávku využil také strojník
z Krče, který ženám nastartoval
mašinu a v klidu se odebral ke
stánku s křehkým grilovaným
masem. Do toho se zřejmě zakousl natolik, že přestal vnímat čas
a mašinu málem na prudkém
slunci uvařil. Toho si naštěstí
všiml jiný hasič, který stroj rychle vypnul, čímž zabránil poškození, ale k útoku byla mašina nepoužitelná. Protože je ale mezi
hasiči dobrá vůle, tak si ženy
z Krče mohly s vypůjčenou mašinou vyzkoušet jako jediné útok
na široké hadice. Čas 23.37 byl

na jejich handicap skvělý. Z toho
by se dalo odvodit, že mít možnost trénovat se silnou mašinou
a úzkými hadicemi, byly by hasičky z Krče velkou výzvou pro
ostatní týmy. Všechna další ženská družstva totiž startovala s úzkými hadicemi a navíc ligu běhají pravidelně.
Zajímavé na domácím ženském týmu byl fakt, že ani jedna
členka nepochází z Krče. Za místní běhají ženy z Protivína, Myšence, Vodňan a Dřítně. Na kontě
mají během pěti let slušnou řádku
úspěchů. Dvakrát byly v okrese
druhé, jednou čtvrté a staly se
i vítězkami okresu Písek. V jejich
řadách je nejrychlejší proudařka
okresu Písek - šestadvacetiletá
Veronika Klucká z Vodňan. Ta na
sebe prozradila, že nikdy v minulosti nechodila na žádnou sportovní přípravu. Občas si zaběhá
a jezdí na kole. „Snažím se zdravě jíst, nekouřím a alkohol piju
jen příležitostně,“ řekla sociální
pracovnice z Domova pro seniory ve Vodňanech a zároveň studentka na Teologické fakultě
v Českých Budějovicích.
Po ženách z Krče nastoupil
tým z Křenovic. Mamky z Lišova B, které jsou v lize zatím na
pátém místě, měly pěkný čas
20.36. Rázem je však překonal
tým z Holubova s časem 19.90.
Horkými favoritkami byl ženský
tým z Žernovic, který svým výkonem potvrdil kvality a lepší čas
než 18.30 nikdo další už nedal.
Výsledné pořadí bylo tedy Žernovice 18.30, Lišov B 19.40 a
Mydlovary 19.79.
Pavla Maradová
středa 13. července 2016

