TISKOVÁ ZPRÁVA
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45,121 07 Praha 2

Žhavý den na Mistrovství ČR v požárním sportu
Brno (27. srpna) - V sobotu padaly ve sportovním areálu VUT Brno národní rekordy.
Šárka Jiroušová snížila hodnotu rekordu v běhu na 100 metrů s překážkami na 15,97.
Štafeta SDH Chválenice pak posunula rekord na 61,13.
Sobota byla v Brně slunečná, teploty vystupovaly nad 30 stupňů Celsia. V závodě žen
v běhu na 100 metrů s překážkami byl s napětím očekáván start Šárky Jiroušové z SDH
Poniklá a právem. Držitelka světového rekordu opět předvedla skvělý výkon. Svůj vlastní
rekord posunula časem 15,97 a prolomila tak šestnáctivteřinovou hranici! Druhý nejlepší čas
měla Markéta Marková z SDH Chválenice a třetí se umístila Lucie Hirmerová ze stejného
sboru. V součtu časů zvítězilo družstvo z Chválenic (Plzeňský kraj).
Šest nejlepších závodnic se postavilo na start semifinálového závodu a tři pak postoupily do
finále o titul absolutní mistryni České republiky. Tou se stala Markéta Marková časem 16,72.
Mezi muži si nejlépe vedli závodníci ze Zbožnova (Pardubický kraj). Nejrychlejší pokus
(15,72) předvedl Lukáš Kroupa z SDH Tuř, druhý pak byl Martin Lidmila ze Zbožnova a třetí
mistřínský Michal Vašulka. Z profesionálních hasičů byl nejrychlejším závodníkem Jakub
Paulíček z HZS Pardubického kraje (15,76). Nejnižší součet časů mělo družstvo HZS
Moravskoslezského kraje. Do boje o titul absolutního mistra ČR nastoupili čtyři nejlepší
závodníci ze všech. A vyšlo to tak, že běželi dva profesionální a dva dobrovolní hasiči. Titul
obhájil Martin Lidmila, těsně druhý skončil Daniel Klvaňa z Juřinky a bronzovou příčku
obsadil Jakub Paulíček.
V odpoledních štafetách startovaly nejprve ženy. Diváci opět viděli nový národní rekord, o
který se postarala děvčata z SDH Chválenice (61,13). Ve štafetách bojovali o nejlepší
umístění také muži. A zvítězil Zbožnov časem 56,47.
Družstva HZS se postavila na start v podvečer a viděli jsme skvělé výkony zvláště na
posledním úseku hašení. Nejrychleji všechny úseky proběhli muži z HZS Moravskoslezského
kraje 53,94.
Před zítřejšími požárními útoky tak drží průběžná první místa ženy z SDH Chválenice, muži
z SDH Zbožnov a HZS Moravskoslezského kraje.
Všechny výsledky najdete na www.mrps2016.cz
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