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K lyžařskému podzimu tradičně patří i seriál přespolních běhů, který se v posledních sezónách
běhá pod názvem Pohár KSL Libereckého kraje – SALOMON CUP.

Celý seriál se skládá ze šesti vybraných bodovaných závodů a řady dalších, které se do
hodnocení tohoto Poháru nebodují. Většina mladých běžců tak má možnost se od začátku září
do konce října setkávat na nejrůznějších místech a tratích Libereckého kraje v nejrůznějších
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běžeckých disciplínách. Mění se délka tratí, způsob startu hromadný nebo individuální,
závodníci si vyzkouší i vyběhnout kus sjezdovky. Prostě, aby seriál závodů byl pro děti co
nejpestřejší.

Závodníci našeho lyžařského oddílu ČKS SKI Jilemnice , kteří se také většiny závodů
zúčastňovali , dosáhli celé řady výborných výsledků na ty nejlepší stojí jistě za zveřejnění.
Celkové vítězství ve svých ročnících vybojovaly dvě dívky – Lucie Horáčková a Bára
Zatloukalová, druhá místa získala Lucie Paulusová, Eliška Rysulová, třetí místa Maruška
Rysulová a Pavlína Votočková. Mezi nejlepšími deseti nejlepšími běžci podzimní sezóny se
dále umístili Mader (4.), Svobodová (4.), Chmelík (5.),
Vlastník Š. (6.), Lukeš (7.), Votoček, Pospíchalová, Pokorný, Kučera (všichni 8. místo) a
Kudrnáč (10.).
V rámci seriálu se vyhodnocuje i soutěž oddílů. V letošní sezóně jsme se umístili na třetím
místě
mezi 32 lyžařskými oddíly celého LK. Vítězství si vybojovali lyžaři z oddílu Ski klub Jablonec
nad Nisou a o druhé místo jsme těsně prohráli s lyžaři z Dukly Liberec.

Velká gratulace patří výše jmenovaným nejlépe se umístěným závodníkům, ale i dalším více
než 40 dětem, kteří se v různém počtu zúčastňovali třeba jen některých závodů a nebyli tak
úspěšní.
Velké poděkování patří i rodičům, kteří zajišťují dopravu svých dětí na většinu závodů.

Všichni nyní společně čekáme na první sněhové vločky a na nadcházející lyžařskou sezónu, ve
které snad opět zúročíme naší poctivou podzimní přípravu.

Pozn. na fotografii je jen hrstka závodníků, kteří se zúčastnili závodů v Bedřichově

Za trenéry lyžařského oddílu Václav Korbelář
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