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Dalším úspěchem jilemnických žáků se stala již čtvrtá účast jilemnickcýh závodníků na
mezinárodních závodech Trofeo Toppollino v italském středisku Val di Fiemme. Po vítězství
Martina Čížka v roce 2011 a Dominiky Hanušové v loňském roce letos vybojovala vynikající
druhé místo Eliška Rysulová.
Na tratích, kde ještě před několika dny závodili nejlepší dospělí lyžaři při Tour de SKI a kde se
za necelý měsíc uskuteční mistrovství světa, sváděli své souboje tentokrát mladí závodníci z
několika evropských států při tradičních závodech s názvem Trofeo Toppolino. Celková účast
bývá tradičně okolo 1000 závodníků z 90 klubů nebo lyžařskcých svazů. Závodí se na tratích od
3 do 7km klasicky s hromadným startem, v kategoriích od nejmenších dětí 9-10letých až po
15-16leté dorostence.
Za náš oddíl závodily kromě Elišky ještě Pavlína Votočková a Maruška Rysulová. První
dvě dívky si svou účast vyjely výbornými výkony v loňských republiových závodech staršího
žactva a byly součástí mládežnické reprezentace České republiky, který závodníky na tento
závod nominoval. Třetí se potom zúčastnila soukromě s rodiči.

Eliška a Pavlína měli ve své kategorii dívek ročníku1999 a 2000 celkem 160 soupeřek a nejen
při hromadném startu, ale i na trati si vedly výborně. Eliška Rysulová nestačila jen na domácí
italskou závodnici a Pavlína Votočková obsadila také vynikající deváté místo!!!
Ani Maruška se mezi více než 150 závodnicemi neztratila a jako mladší v kategorii dívek
ročníku 2001 a 2002
obsadila také vynikající deváté místo.

Věřím, že si všechny odvážejí spoustu krásných zážitků a zkušeností, které je budou motivovat
v dalším sportovním životě.
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