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16. ročník Jilemnické velké ceny se opět vydařil.

Za překvapivě téměř ideálních sněhových podmínek se v sobotu běželo při -4 stupních a mlhy.
V neděli bylo pro běh na lyžích krásné až pohádkové počasí, dopoledne se startovalo při mínus
7 stupních Celsia a sluníčku. Běželo se na nových okruzích v délce 2,5 a 3,3 kilometru a na
přírodním sněhu, kterého je nyní na Mísečkách 40 - 50 centimetrů. Startovalo celkem 154
závodníků z Čech, Slovenska, Polska a Luxemburska. Byl to první závod kontinentálního
poháru Slavic Cup.

Závody žen byly poměrně vyrovnané. Oba dva dny ovládla nejvyšší místo na stupních vítězů
Agnieszka Szymanczaková z Polska, která už jezdí i závody Světového poháru, ale nikdy
neměla větší náskok než 15 vteřin. Další závodnice už často dělily jen vteřinové odstupy.

V závodě mužů usiloval o FIS body a kvalifikaci do závodů Světového poháru Jiří Horčička z
Dukly Liberec. V neděli se už ale Horčičkovi tolik nevedlo, dojel osmý a kýžené body těsně
nezískal. V neděli totiž od prvního mezičasu udával nejrychlejší tempo jeho kolega z Dukly
Jakub Gräf.

Úspěch slavily také mladé lyžařky z domácího oddílu

V domácím oddíle se okolo trenéra Václava Hamana vytvořila skupina velmi dobrých
závodnic, které se začínají prosazovat i výsledkově. Tři z nich – Sandra Schützová, Lucie
Charvátová i Ludmila Horká se v sobotu i v neděli vešly do první desítky. Nejlépe si vedla
Sandra Schützová, která dojela třetí v závodě klasickou technikou a čtvrtá volnou. Lucie
Charvátová byla v klasice nejlepší juniorkou a celkově dojela osmá. Ludmila Horká
naopak zajela lépe volně, když byla celkově pátá. Blahopřejeme.

Přečtěte si o Velké ceně Jilemnice na stránkách Aminostar a na stánkách Naše Pojizeří .

Fotogalerie zde a zde .
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