Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní
a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále,
které rozhodlo o celkových výsledcích již 3. ročníku této soutěže.
Na atletickém stadionu Střední školy technické v Mostě
Velebudicích se na startu 4. kola nakonec sešlo celkem 183
závodníků a závodnic ve věku od 6 do 20 let.
Za nezvykle tropického počasí měli naše mladé hasičky a mladí hasiči poslední
příležitost předvést svou celoroční tréninkovou píli a dřinu. A opravdu se bylo na co
dívat. Prahnoucí slunce a maximální úsilí o co
nejlepší výsledek brzy vehnalo do tváří závodnic a
závodníků krůpěje potu, pod kterými bylo všem
divákům vystaveno na odiv, jak moc se od první
soutěže zlepšili. Nejen my pořádající, ale i všichni
významní hosté zaznamenali výrazný sportovní
posun účastníků naší soutěže, který nás velice těší
a ukazuje nám, že STIMAX CUP má svůj smysl a
plní zamýšlené cíle.
Vedle sportovní stránky věci nás také velmi mile potěšilo, že ze STIMAX CUPu se
stává pomalu i společenský fenomén. Letos se o nás hojně diskutovalo a psalo v celé
hasičské obci napříč Českou republikou. STIMAX CUP je v naší
krásné zemi jakýsi unikát, který čeká na své následovatele i
v jiných regionech. Máme radost z toho, že za podpory Ústeckého
kraje, společnosti STIMAX International, s. r. o. a za podpory
mnoha dalších významných partnerů jsme s tímto projektem
před 3 roky začali a podařilo se nám probudit v malých hasičích
a jejich kolektivech převážně z Ústeckého kraje zájem o tento
krásný sport. Svědčí o tom každoroční výrazný nárůst účastníků.
Ale dost plamenných řečí , pojďme se vrátit k tomu, jak v Mostě vše probíhalo.

Soutěžili jsme v 10 kategoriích a to s níže uvedenou účastí:
Běh na 60 m s překážkami
1) mladší žáci – dívky – od 6 do 8 let – 13 závodnic
2) mladší žáci – dívky – od 9 do 11 let – 10 závodnic
3) mladší žáci – chlapci – od 6 do 8 let – 22 závodníků
4) mladší žáci – chlapci – od 9 do 11 let – 26 závodníků
5) starší žáci – dívky – od 11 do 15 let – 33 závodnic
6) starší žáci – chlapci – od 11 do 15 let – 28 závodníků
Běh na 100 m s překážkami
7) dorost dívky – od 13 do 16 let – 16 závodnic
8) dorost dívky + ženy – od 17 do 20 let – 7 závodnic
9) dorost chlapci – od 13 do 16 let – 14 závodníků
10) dorost chlapci + muži – od 17 do 20 let – 14 závodníků

Na poslední kolo dorazily jako již letos tradičně dvě SDH mimo Ústecký kraj.
Dlouhodobým účastníkem je Dolní Bukovsko z Jihočeského kraje a svou cestu si
k nám letos našel také SDH Stráž nad Nisou (OSH Liberec, kraj Liberecký).
Akci pořádalo OSH Most ve spolupráci s Krajským sdružením hasičů Čech, Moravy a
Slezska Ústeckého kraje.

Celý letošní seriál opět proběhl
pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje, pana Oldřicha Bubeníčka
a nad finálovým kolem převzal záštitu také

primátor statutárního města Most, pan Mgr. Jan Paparega.
Také tentokrát čekalo při ranní prezenci na závodníky a závodnice, kteří jsou
v seriálu nováčky, milé překvapení v podobě pamětního trička.
Poslední kolo bylo navíc spojeno se soutěží dospělých v požárním útoku pod
názvem TOHATSU CUP, jejíž finálové kolo probíhalo na druhé části stadionu.
A tak o diváky obou soutěží nebyla nouze. Pojďme si připomenout, jak tedy
nakonec vše dopadlo.

Jak to všechno dopadlo?
Běh na 60 m s překážkami
1) mladší dívky – 6 až 8 let – 13 závodnic
1. místo – Hodková Denisa
Vědomice - 19,33
2. místo – Kubíková Petra
Lhenice – 22,44
3. místo – Šponiárová Lucie Viktorie
Cítoliby – 23,23
2) mladší dívky – 9 až 11 let – 10 závodnic
1. místo – Novotná Viktorie
Lhenice – 19,52
2. místo – Křížová Lucie
Stráž nad Nisou – 19,64
3. místo – Hamplová Kateřina
Stráž nad Nisou – 19,90
3) mladší chlapci – 6 až 8 let – 22 závodníků
1. místo – Jindrák Michal
Vědomice – 21,55
2. místo – Šámal Matěj
Vědomice – 21,65
3. místo – Keř Kryštof
Vědomice – 23,09
4) mladší chlapci – 9 až 11 let – 26 závodníků
1. místo – Vlček Jan
Lhenice – 14,65
2. místo – Hudec Jan
Křešice – 14,67
3. místo – Jindra Matěj
Dolní Bukovsko – 15,57

5) starší dívky – 11 až 15 let – 33 závodnic
1. místo – Hudcová Klára
Křešice – 12,75
2. místo – Sas Anna
Lhenice – 13,62
3. místo – Nekolová Pavlína
Dolní Bukovsko – 14,04
6) starší chlapci – 11 až 15 let – 28 závodníků
1. místo – Šmejkal Milan
Křešice – 12,63
2. místo – Borl Lukáš
Cítoliby – 12,91
3. místo – Dudlíček František
Dolní Bukovsko – 13,70

CELKOVÉ výsledky běhu na 60 m s překážkami
1) mladší dívky – 6 až 8 let
1. místo - Hodková Denisa
- SDH Vědomice
2. místo - Kubíková Petra
- SDH Lhenice
3. místo - Šponiárová Lucie Viktorie
- SDH Cítoliby

2) mladší dívky – 9 až 11 let
1. místo - Hamplová Kateřina
- SDH Stráž nad Nisou
2. místo - Křížová Lucie
- SDH Stráž nad Nisou
3. místo - Rulíková Barbora
- SDH Mojžíř

3) mladší chlapci – 6 až 8 let
1. místo - Jindrák Michal
- SDH Vědomice
2. místo - Šámal Matěj
- SDH Vědomice
3. místo - Keř Kryštof
- SDH Vědomice

4) mladší chlapci – 9 až 11 let
1. místo - Vlček Jan
- SDH Lhenice
2. místo - Hudec Jan
- SDH Křešice
3. místo - Jindra Matěj
- SDH Dolní Bukovsko

5) starší dívky – 11 až 15 let
1. místo - Hudcová Klára
- SDH Křešice
2. místo - Sas Anna
- SDH Lhenice
3. místo - Nekolová Pavlína
- SDH Dolní Bukovsko

6) starší chlapci – 11 až 15 let
1. místo - Šmejkal Martin
- SDH Křešice
2. místo - Dudlíček František
- Dolní Bukovsko
3. místo - Borl Lukáš
- SDH Cítoliby

Běh na 100 m s překážkami

Výsledky běhu na 100 m s překážkami
7) dorost dívky – 13 až 16 let – 16 závodnic
1. místo – Landová Lada
Dolní Bukovsko – 18,53
2. místo – Opavová Tereza
Křešice – 19,07
3. místo – Kubíková Kateřina
Lhenice – 20,68

8) dorost dívky + ženy – 17 až 20 let – 7 závodnic
1. místo – Holá Nikola
Obora – 19,18
2. místo – Fellerová Anežka
Hostomice – 19,55
3. místo – Nováková Veronika
Božtěšice – 20,40

9) dorost chlapci – 13 až 16 let – 14 závodníků
1. místo – Chochol Filip
Dolní Bukovsko – 18,08
2. místo – Radostný Tomáš
Stráž nad Nisou – 18,72
3. místo – Renč Filip
Cítoliby – 19,13

10) dorost chlapci + muži – 17 až 20 let – 14 závodníků
1. místo – Morávek Jiří
Obora – 18,02
2. místo – Richter Milan
Lhenice – 18,79
3. místo – Dudlíček Josef
Dolní Bukovsko – 18,99

CELKOVÉ výsledky běhu na 100 m s překážkami
7) dorost dívky – 13 až 16 let
1. místo - Landová Lada
- Dolní Bukovsko
2. místo - Opavová Tereza
- SDH Křešice
3. místo - Vrbová Eliška
- SDH Cítoliby

8) dorost dívky + ženy – 17 až 20 let
1. místo - Holá Nikola
- Obora
2. místo - Fellerová Anežka
- Hostomice
3. místo - Nováková Veronika
- Božtěšice

9) dorost chlapci – 13 až 16 let
1. místo - Chochol Filip
- Dolní Bukovsko
2. místo - Radostný Tomáš
- Stráž nad Nisou
3. místo - Foit Antonín
- Stráž nad Nisou

10) dorost chlapci + muži – 17 až 20 let
1. místo - Dudlíček Josef
- Dolní Bukovsko
2. místo - Morávek Jiří
- Obora
3. místo - Richter Milan
- Lhenice

Kompletní výsledky tohoto kola:
http://www.kshusti.estranky.cz/clanky/stimax-cup/stimax-cup-2016---4.--zaverecne--kolo---most.html

Kompletní CELKOVÉ výsledky:
http://www.kshusti.estranky.cz/clanky/stimax-cup/stimax-cup-2016---celkove-vysledky.html

FOTKY 4. kola:
https://photos.google.com/share/AF1QipNRzJVJnhoJ5NYVO8HwOwvV0NXEBMkfDenKqkfuGQTR1iOPDNSVfG5ZALVKtks3Q?key=a2p5dW1
EaTNVM2lPenJTZHZVYnd4c2VyTzBBMDV3
http://poslednikova.rajce.idnes.cz/STIMAX_CUP_-_4.kolo_Most/

Děkujeme všem účastníkům letošního 3. ročníku STIMAX CUPu,
vedoucím sportovních kolektivů, rozhodčím, technickým četám,
pořadatelům, představitelům pořadatelských měst, Ústeckému kraji,
partnerům a sponzorům jednotlivých soutěží i celého seriálu.
DĚKUJEME.
BEZ VÁS VŠECH, KDO SE NA CHODU STIMAX CUPU JAKKOLIV
PODÍLÍTE, BY TO ZKRÁTKA NEBYLO TAKOVÉ KRÁSNÉ JAKO LETOS.

Akce by se nemohla uskutečnit bez podpory svých partnerů.

Partnery STIMAX CUPu jsou:

