Kostnický pohár mladých hasičů – Memoriál Jana Šálka
V sobotu 31. května 2014 se na hřišti u Hájku v Kostníkách konal již 14. ročník Kostnického poháru mladých hasičů, od roku 2009 přejmenovaného na Memoriál
Jana Šálka. Od dvanácti hodin se začala sjíždět družstva mladých hasičů z okolních
obcí. Celkem se sešlo dvanáct týmů, které změřily své síly nejen v požárním útoku,
ale i ve štafetovém běhu na 4 x 60 metrů překážek.
O půl jedné proběhl nástup a zahájení soutěže. Nejprve se vystřídala všechna
družstva na požárním útoku. Za přešlap nástřikové čáry byly diskvalifikovány starší
děti z Písečné a soutěž pro ně v tu chvíli skončila. Ostatním se útoky více či méně
podařily. V kategorii mladších žáků byl nejrychlejší tým z Mladoňovic s časem 17, 15
sekund. Stejně tomu bylo i u starších žáků, kde chlapci a dívky z Mladoňovic dosáhli
času 14, 60 sekund.
Následoval štafetový běh na 4 x 60 metrů překážek, kde museli závodníci postupně překonat kladinu v první dráze. Druhý závodník na své cestě přeskakoval bariéru, u mladších žáků 80 centimetrů vysokou, u starších žáků 150 centimetrů. Pokud
na tomto úseku u starších běžela dívka, měla též nižší. Ve třetí dráze přenesl závodník na vzdálenost pěti metrů ruční hasicí přístroj, tzv. minimax. Čtvrtý úsek byl více
technický a vyžadoval spojení dvou hadic, které závodník připojil na rozdělovač a se
zapojeným štafetovým kolíkem proběhl cílem. Tento běh probíhal ve dvou pokusech,
kde jeden závodník mohl běžet dvakrát. Započítával se lepší čas. Všichni štafety
překonali s platnými pokusy. Mezi mladšími žáky byla nejrychlejší čtveřice
z Mladoňovic s časem 55, 34 sekund. U starších žáků překonali překážky nejrychleji
hasiči z Jemnice a dosáhli času 47, 81 sekund.
Soutěž probíhala v naprostém pořádku a bez průtahů, krátce před šestnáctou
hodinou mohlo tedy dojít k vyhlášení výsledků. Čas požárního útoku a lepšího pokusu štafety se sčítal. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z Mladoňovic
s celkovým součtem 72, 49 sekund. Na druhém místě skončilo družstvo Police B
s výsledným časem 77, 32 sekund. A na třetím místě se umístily s časem 79, 33
sekund domácí Kostníky. Mezi staršími žáky zvítězilo družstvo z Kostník s časem
65, 55 sekund. Druhé místo a součet časů 66, 59 patřil Mladoňovickým. Třetí místo si
odvezlo družstvo z Jemnice s časem 68, 71 sekund. První tři týmy v každé kategorii
byly oceněny poháry a medailemi. Každý závodník dostal sladkou odměnu.
Vyhodnocením soutěže se ale ještě nekončilo. Od sedmnácti hodin vystoupila
kapela Veselá Trojka Pavla Kršky. A o dvě hodiny později začala taneční zábava
s místním duem S. P. Band.
Sportovní i kulturní zážitek pro všechny připravili členové Sboru dobrovolných
hasičů Kostníky a Obecní úřad Kostníky.
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