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Lukostřelci SKP vyplenili přerovský Zimní pohár
Lukostřelci skp vsetín obsadi-

li medailovó pozice v prestižním
)OilI. ročnftu Zimního poháru
města Přerova, a to hned v něko-
lika kategoriích.

Zimní pohrir města Přerova se sklá-
dá ze šesti haloqých závodú,I,1eré se
konaji v období od listopadu do úno.
ra. Sřílí se vždy 60 rarr na 18 metrů.

váledem k tomu. že v zimnim období
je sřelba z luku na venkovních střelni-
cich nemožn4 zučastňuje se Zimniho
pohri.ru vellcé množstvi |ukosřelců. Le-
tosjichbylo 130.

Do celkového hodnocení se zapo-
čítívají ři nejlepší výsledky dosže-
né v celém serialu ávodů. A ty měli

vsetínští lukostřelci velrni kvalitní, což
je zařadilo na medailové pozice.

V kategorii mladších žáku dosráhl

na druhou příčku Fabiiin Goldefus s ná-

střelem ll4l bodů z 1800 možných,
Mezi mladšími žačkami ve věku 9 až
10 let pařilo 3. místo Viktorii Vévodo-
vé s 1242 body. Na stupínek nejryšší
lystoupila v kategorii kadetek Kateřina
Nechanická s l38l body. V seniorské
kategorii vsetínslcjm lukosřelcům
pařila hned dvě první místa_ Celkové
prvenství lybojoval Miroslav Meluzín
s 1602 body před druhým Danielem
Šrrimkem s 1589 body.

Vsetínslry oddíl se tak stal jedním
z nejúsp*nějších účastník,u Zimního
poháru města Přerova.

Úspěšní členové SKP Vsetín: Fabián Goldefis, Miroslav Meluzítt, Vilaorie Vé-

vodová, Luděk Baluchc, Kateřina Nechanická, Daniel Šrámek a trenér Bohumír
Trčka,

-jž-

Jan Tataš zdolal popátgVasův běh
Už popáté se vsetínský běžec

na lýích Jan Talaš zúčastnil jed-
noho z nejznámějších dálkových
závodů -vasova běhu ve Švédsku.
Na trat'dlouhou 90 ki|ometrů od-
startovalo letos přibližrě 14 500
běžkařů, znichž zhruba pětistov-
ka se do cile nedostala. Jan Talaš
mezi těmi, kdo cilovou pásku pro-
tnuli, byl.

Letos jednasedmdesátiletý Jan Talaš

už léta absolvuje dálkové běhy na lyžích
a s běžkami už navštívil téměř všechny
závody zryčíávarré do série Worldlop
pel komě loni noqých traií v Jižtí
Americe, Novém Zélandr:, Číně a Is-
landu. Na poslednějmenovaný se však
chystii letos v dubnu.

Počet účastrrftri Vasova běhu je kaž-
doročně omezen a přihlašuje se na něj

už rok dopředu. Jarr Talaš ze zdravotních
důvodů arri nepočítal s letošní úěastí, ale

zdraví se umoudřilo, a tak začal shlánět

informace o možné účasti. Nakonec se

mu podařilo startovní číslo ziskat z dů-

vodu odstoupení jiné české závodnice.
která se zranila na Jizerské padesátce,

Ve sředu 8. břema v pet rano tak

Jan Talaš přinesl do naší redakce uká-
zat startovní číslo, s nímž zdolal letošní
legendární,,Vasák".

vyrazil Jan Talaš do Prahy, odtud auto
brrsem do německého Roáoku a pak

dáe trajektem do Švédska- Ve čtvrtek
navečer dorazila skupina česlry běžců
do kempu vzdáleného od startu hodinu
jízdy autobusem. V pátek rarro si pak
na startu vyzvedli startovní čisla_ Jan
Talaš se nakonec dostal do deváté z pat-

nácti vln běžců.

V pátek přišel na řadu i trénink v dél-
ce zhruba 30 kilometrů, v sobotu se běž-
ci věnovali odpočinl:u a přípravě lyži.
V den závodq v neděli 5. břem4 vstá-
vali už ve ťi hodiny nirro, aby se včas
dostali na start. O půl šesté začali p,ořa-

datelé pouštět běžce do startovního ko-
ridoru. Samotný start nasledoval v osm
hodin a závodníka v tu chvíli čekalo 90

kilometrri klasic§ým stylem ve stopě.

ltrrerázapadda asi 15 centimetry čers-

tvého prašanu.

,,Nešlo mi o čas ani o umístění. Šlo
mi o to, abych dojel do cíle. Byl jsem
dobře připravený, a tak jsem ani ne-

měl po celou dobu žádnou krizovku.

trj,úíval jsem i občerstvovacích stanic,

abych tydĚel až do cile. A lo se mi na-

konec podařilo v čase 9 hodin 53 minuí
37 vteřin, " přiblížil sluj výkon Jan Talaš
s tim, že v roce 2005 trasu zvládnul za
ó hodin a 18 minu1 což tehdy znamena-

lo 3696. místo v cíli. I kdyz byl čas letos

daleko delší, v celkovém pořadí to ma-
menalo l0173. misto. ,,Svůj cíl jsem tak
splttil," vavirá Talaš. kt€rý už v úteý
7. břema odpoledne držel čestnou striáž

v sokolském koji u památník-u T, G. M.
naPalackého ulici. -jž-

Austin Cup 2017 - nohejbalový
svátek Na Lapači už v sobotu
Sobota 25. březrra bude ve spor-

tovní hale Na Lapači patřit špič-
kovému nohejbalu. Právě zde, a
dopoledne i v tělocvičně ZŠ Hově-
zí, se uskuteční další, už 16. ročnft
mezinárodniho turnaje trojic Aus-
tin Cup 2017.

O získiá,ní pohriru pro vítěze budou
opčt bojovat nejlepší celky z čes-

ké a slovenské extraliry a také týmy
z dalších statů - Polska" Mad'arska
Šliicarska či Rumunska. Mezi účast-

níky samozřejmě nebudou chybět ani

vsetínská družsrva, Jejich hlad po ví-
tězstvi bude obrovs§ý, trofej pro vítěze
totiž dosud před domácím publikem
NK Climax nezískal.

Zápary zékladních skupin začnou
v 8 hodin ráno na obou spottovištích,
od 15 hodin bude Na Lapači zahájeno
play of nejlepších osmi formací. Po se-

mifinálových utkáních proběhne atrak-
tivní exhibice v singlu.

NK Climax Vsetín zve všechny příz-
nivce k návštěvě - děti do l50 cm mají
vstrrp zdarm4 oslatni za padesátikoru-

Na konci února se ve sportovní
hale Na Lapači uskutečnil třetíze
čtyř turnajů XV[I. ročníku regio-
nální ligy starších žáků ve fforbalu
0 pohár Sdružení obcí mikroregi-
onu Vsetínsko. Před posledním
turnajem stále _drží první místo
v tabulce fým ZS Luh, i přesto, že
tentokrát ři ze wých č§ř utkání
prohrál.

Další z tumajů žákovské ligy, která
se hraje také jako II. ročník Memoriálu
Jardy Kudlík4 přinesl porci 14 utkarri.

Řada z nich skončila překvapivými
r}sledky. Především lídr pruběhé ta-

bullq, zš Luh nepodal optimání rnýkon

aři ze čtyŤ utkání prohriál. Podlehl ZŠ
Rok}tnice l :3, ZŠ Šafaříkova Valašské
Meziříči l:2 a ZŠ Hošťálková l :2, Y í-
tězství si připsal pouze v utkaní se ZŠ
Travnfl,ry, kterou přehrál 3:2.

Tým z Luhu sice udržel pruběžné ve-
dení v tabulce s 24 body, ale na pouhé
dva body za něj se dotáhlo družsNo ZŠ
Hošťálková které zvítězilo ve řech ze

čtyř utkaní.
Další pořadí v průběíré tabulce:

l. ZŠ Rokytnic e |7, 4. ZŠ Hovězi 15,
s, zŠ Šafaritova 15.6. ZŠ JablůŇa 13.

z, ZŠ Trár,nity l0,8, ZŠ Ohrada.
Konečná tabulka florbalové liry

bude miáma po posledním tumaji.
Poslední druátvo I. ligy bude násled-
ně hrát buiĚ na dvě utkaní s vítězem

12- 2.Ligy. -jž-
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Florbalisté Luhu stále v čele li


