Mistrovství České republiky žákovských výběrů 2010 je za námi, ať žije mistrovství 2011,
které bude po tříleté přestávce opět v naší oblasti (8.-9.10. 2011 KSU) ... :-)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poděkování patří VŠEM 21 závodníkům za vytvoření perfektní party, která se oproti loňsku
ve výsledcích posunula (sice nepatrně, ale přece :-) opět výše a hlavně dává velkou naději do
budoucna ....Zatím jsme sice "zvítězili" jen nejmohutnějším povzbuzováním, ale příště už
možná cinknou i ty medaile ... :-)
Vybrat nejsilnější momenty je sice nesmírně těžké (tak jako bylo těžké rozhodnout, kdo s kým
poběží, respektive, kdo v neděli nepoběží vůbec), ale přesto se o to pokusíme :
-

všichni vystupovali jako správní reprezentanti naší oblasti a žlutočerného dresu si
hodně vážili, povzbuzovali a bojovali do posledního dechu
pětice náhradníků pro nedělní závod nesla svůj úděl statečně a mohutně povzbuzovala
svoje kamarády
malý Tašunka nám na doběhu všem ukázal, že se umí pořádně rozběhnout
Karolína i přes obrovskou chybu na „zlé mokré jámě“ závod nezabalila a doběhla ve
velkém tempu
Mikeš předvedl výborné výkony po oba dva dny
Janička, Ondrys a Domča běželi bez stresu v „béčku“. Toto zařazení je motivovalo
tak, že běželi nádherně – teď aby to ještě příští rok zopakovali i v „áčku“
Ondra zaběhl v neděli svůj nejlepší závod za hodně dlouhou dobu a ukázal všem, že
jde stáhnout i poměrně velkou ztrátu
téměř totéž se podařilo i Zuzce
rychlík Pepa si vyzkoušel 14 a ještě příští dva roky bude moci ukázat co se naučil (a
snad mu příště budou neděle vycházet lépe, než soboty)
Ferda, Lucka a Klárka měli taky „zlé“ kontroly, ale bojovali
„velké“ Terce to už příště jistě vyjde i na nedělní závod
Míša, Honza a Lukáš sice už další mistrovství poběží v dorostu, ale získané zkušenosti
jistě využijí
„malá“ Terka, Verča a také Nik, Janča a Sabča poznali atmosféru velkého závodu a
příště už nebudou dělat ani ty malé chybičky

VI TAPER ALDRI :-) !!!
Krišpína & Dušan
P.S. ….. a příště ? To už budeme mít tři družstva a byl by v tom čert, kdyby to nevyšlo 

