Oddíl kanoistiky na divoké vodě
TJ Lokomotiva Plzeň
Úslavská 75
326 00 Plzeň
Tisková zpráva – Slalomy pod Borskou přehradou v Plzni – srpen 2008

Oddíl kanoistiky na divoké vodě TJ Lokomotiva Plzeň byl celostátním
svazem kanoistiky pověřen uspořádáním závodů ve slalomu na řece
Radbuze pod Borskou přehradou v Plzni. Závody se uskuteční o víkendu
9.-10. srpna 2008. V rámci sobotního závodu bude zároveň probíhat
Mistrovství ČR veteránů, což znamená, že pořadatel očekává bohatou
účast nejen tradičně mládežnických kategorií, ale i seniorských.
Slalomové závody v Plzni již mají dlouhou tradici, v letošním roce
proběhne již 23. ročník a pravidelně se jich zúčastňují závodníci z celé ČR.
Díky tomu, že řeka Radbuza pod Borskou přehradou vytváří relativně
lehkou závodní trať a že tento sport lze úspěšně provozovat od poměrně
ranného věku do věku téměř důchodového, jsou vždy hojně obsazované
jak kategorie „předžáků“, tedy dětí mladších 10 let, tak nejstarší
veteránské kategorie, tedy závodníci starší 55 let. V letošním roce je
z přihlášených více jak 160 závodníků nejmladším závodníkům kolem 5 –
6 let, nejstaršímu Zdeňkovi Grossmannovi pak plných 67 let, ve kterých
stále aktivně závodí. Proto se často stává, že při závodech soupeří na
vodě děti se svými rodiči, někdy i prarodiči.
Díky souběhu termínu závodů s olympiádou v Pekingu nepřivítáme
bohužel naši asi nejúspěšnější reprezentantku Štěpánku Hilgertovou, která
by sice patřila věkem do veteránské kategorie, ale musí plnit své
reprezentační povinnosti a navíc podle posledních zpráv i ponese vlajku
ČR při zahájení olympiády. Přesto podle předběžné startovní listiny
přivítáme v Plzni řadu bývalých úspěšných reprezentantů, kteří sport
„nepověsili na hřebík“, stále závodí a na „svém“ mistrovství se spolu nejen
rádi potkají, ale i poperou s nástrahami tratě i časem soupeřů.
Ing. Petr Weissar, Ph.D.
Skrétova 30
301 25 Plzeň
weissar@kae.zcu.cz , weissar@post.cz
377 322 225, 723 846 130
http://kanoistika.tjloko-plzen.cz

Ing. Petr Weissar, Ph.D.
předseda oddílu kanoistiky
ředitel závodu

