
8 Sport / i*

roãník VII        ãíslo 5       ãerven 2018 www.listyregionu.cz

Bohat˘ máj stfiídá klidnûj‰í ãerven

ãeká Blanenská etapa MUMu, která nabízí 43 km, ale
o tom aÏ pfií‰tû.

Vûfiíme, Ïe se vám závodûní s OBL líbí a na va‰e ná-
mûty, podnûty a pfiipomínky jsme pfiipraveni na e-mailu
obl@oblblansko.cz

Za Okresní bûÏeckou ligu, Jifií Vrtílka, fieditel
Foto: Mgr. Jana Matu‰ková

Leto‰ní kvûten nemá v historii
Okresní bûÏecké ligy obdoby.
Bylo to poprvé a zfiejmû asi napo-
sledy, co jste mûli moÏnost se
v tomto mûsíci zúãastnit celkem
sedmi závodÛ. Ano, ãtete správ-
nû. V kvûtnu 2018 se skuteãnû zá-
vodilo hned sedmkrát. Podobná
situace se stala v roce 2017 v zá-
fií, ale jak by fiekl klasik, toto se
stává jen jednou za deset let. To
ãerven uÏ bude podstatnû klidnûj-
‰í. âekají nás jen tfii závody a je-
den zajímavûj‰í jak druh˘. První
ãervnov˘ závod probûhl v sobotu
2. ãervna a závodilo se
v Doubravici nad Svitavou. Tam
nás ãekal tradiãní Svitava kros
o putovní pohár mikroregionu
Svitava a letos jiÏ 10. roãník. Pro
úãastníky hlavního závodu byla
pfiipravena rovinatá traÈ podél fie-
ky Svitavy a to v délce 8,5 km.
¤editel závodu Ivo‰ Hájek pÛ-
vodnû uvaÏoval o dvojnásobné
vzdálenosti, ale nakonec v‰e 

zÛstalo pfii starém. I tak b˘vá ten-
to závod velice v˘Ïivn˘, protoÏe
nenabízí moc stínu a závodníky to
na sluníãku pûknû provûfií. Pfied
hlavním závodem jsou tu i dûtské
kategorie, takÏe je moÏnost nasbí-
rat body do celkového bodování
pfiípadnû si udûlat „fajfku” do Îá-
kovské ligy Tajovsk˘ reality.

Dal‰ím podnikem je pát˘ roã-
ník Lesempolem ve Veselici a to
16. 6. Jirka Skoták má tento zá-
vod pevnû v rukách a je my‰leno
na v‰echno a na v‰echny. Seznam
moÏn˘ch v˘her, cen v tombole
pfiípadnû cen útûch je velmi dlou-
h˘ a doporuãuji vám na tento zá-
vod vyrazit. Závodí se jiÏ od brz-
kého rána a tak sluníãko nebude
tolik vadit. Navíc je vût‰ina tratí
po lesních cestách a tak bude 
stínu dostatek. I zde se závodí
v kategorii dûtí, takÏe pár bodíkÛ
mÛÏete ulovit i zde. Vfiele tento
závod doporuãuji, protoÏe o zába-
vu je tu postaráno. Navíc se spo-

leãnû se závodem koná pouÈ, tak-
Ïe nudit se nebude ani doprovod
aktivních úãastníkÛ závodu.
Hlavní trasa mûfií 10 kilometrÛ.

âervnové závodûní zakonãí
Sloupsk˘ lesní bûh 24. 6. JiÏ nû-
kolikát˘m rokem se bûhá ve
zkrácené podobû Sloupské lesní
patnáctky. Z organizaãních dÛvo-
dÛ se poslední ãást za závorou 
ustfiihla a nyní ãeká na závodníky
11,5 km. I tak je závod dÛklad-
nou provûrkou pfiípravy v‰ech 
závodníkÛ. Úvodní v˘bûh je sku-
teãnû bûÏeckou lahÛdkou. Zde
kategorie dûtí zafiazena není, ale
ve Sloupû si mohou v‰e vynahra-
dit na podzim. Na Sloupském 
lesním bûhu se startovné nevybí-
rá, coÏ jej fiadí mezi unikát okres-
ních bûhÛ. A moÏná i unikát
v rámci celé republiky. Pfies narÛ-
stající porci kilometrÛ v ãervnu
jsme se pfiiblíÏili k ãervencovému
závodu, kter˘ je v rámci roãníkÛ
OBL ten nejdel‰í. Tam nás totiÏ

V˘kup Ïelezného ‰rotu. RYCHLÁ PLATBA
Prodej písku, ‰tûrku, oblázkÛ.
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