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O víkendu 21. – 22. ledna se zúčastnila dvě děvčata z našeho oddílu mezinárodních závodů
mladých lyžařských nadějí z celé Evropy známé pod názvem Trofeo Topollino. Závody se
konaly na tratích v lyžařském středisku Lago di Fondo, ležící ve známém lyžařském středisku
Val di Fiemme. Na stejných tratích, kde o týden dříve závodili nejlepší lyžaři světa v
závěrečných etapách Tour de Ski se nyní prohánělo přes 1300 dětí z několika států Evropy.
Závodilo se v osmi kategoriích, od nejmladších žáků ročníku 2002 a mladších až po nejstarší
mládež ročníků 1996–97. Nejdůležitější částí závodů je pro každého závodníka hromadný start,
protože ve 20 startovních stopách, vždy jedna pro každý stát nebo velký oddíl, startuje
najednou až 200 lyžařů.

Do výběru 8 nejlepších závodníků České republiky se dostala na základě výborných loňských
výsledků také naše dvě děvčata – Dominika Hanušová a Barbara Kociánová. Startovala v
kategorii dívek ročníků 1998 – 1999. Jako trenér a servisman jsem se o celou výpravu staral já
společně se svazovým šéftrenérem mládeže T. Kašparem.. Ten zajistil ze svazových
prostředků profesionální mazání a přípravu lyží a všichni závodníci se za to odměnili skvělými
výsledky.

Mezi dívkami vybojovala Dominika vítězství a Bára celkové 6. místo. Dominika nenechala
nikoho na pochybách, že má obrovský talent a po vynikajícím startu vedla po celou dobu
startovní pole s více než 140 závodnicemi. I Bára se držela na špici celého startovního pole a v
závěrečném sprintu si svoji pozici ještě vylepšila. Dominika po průjezdu cílem na
1. místě
dostala jako každý vítěz na krk vavřínový věnec a posléze si užívala zasloužené chvíle své
slávy nejprve při květinovém ceremoniálu přímo na stadionu a poté večer na náměstí před
zraky mnoha stovek diváků a také mnoha fotografů. Protože se velmi dařilo i dalším členům
naší výpravy zvítězila Česká republika v konkurenci skoro 100 italských lyžařských klubů nebo
národních lyžařských asociací z 10 evropských států.

Všichni jsme prožili několik krásných dní ve sluncem ozářených italských Alpách. Kromě
závodů jsme absolvovali několik velmi kvalitních tréninků na zdejších tratích a projeli si i část
tratě známého lyžařského běhu Marciolongy, který se tam jede následující víkend. Poznali jsme
jiné prostředí, kulturu, museli použít i to trochu z cizího jazyka, co kdo známe. Určitě se nám
bude na celý zájezd dobře vzpomínat a jistě si vzpomeneme v únoru 2013, až budeme
sledovat MS v lyžování, které se na zdejších tratích na stadionu ve Val di Fiemme bude konat.

Velká gratulace všem závodníkům za výbornou reprezentaci lyžařského oddílu ČKS SKI
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Jilemnice, školy, města Jilemnice i celé ČR.

Více informací a výsledky závodů na jedete na stránkách závodu na:www.trofeotopolino.it.
Fotogalerie je umístěná na stránkách školy : www.komenskeho288.cz.
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