Zpráva o činnosti triatlonového oddílu Sokola Kunvald

.
V letošním roce se aktivně účastnilo dění v triatlonovém oddíle celkem 7 členů, a to: Roman
Hodek, Eduard Štumpf, Martin Kafka, Petr Vymetálek, Anna Krejsová, Alena Foglová a Barbora
Jurčanová, kteří se zúčastnili alespoň jednoho závodu.
Přípravu na sezónu významně poznamenali oslavy 130. let Sokola v Kunvaldě, když hlavní
tahouni oddílu byli zaměstnáni nácvikem divadelního představení a sokolského cvičení.
A tak jsme naskočili do sezóny téměř bez přípravy. Zúčastnili jsme se 2 duatlonů
(Rychnovský duatlonu, MČR duatlonu v Žamberku) a 5 triatlonů (Pastvinský, Triatlon říčkovský
Golem, Kunvaldský železný muž, Králický, Decimuž Litomyšl) V kategorii do 40 let dosáhl
největších úspěchů Eduard Štumpf: Ten byl celkově třetí a v kategorii do 40 let druhý na triatlonu
v Kunvaldě na ostatních triatlonech se pohyboval v první třetině závodního pole. Roman Hodek v
kategorii nad padesát let obsadil druhé místo na duatlonu v Rychnově nad Kněžnou a v ostatních
závodech se objevoval do desátého místa ve své kategorii. Třetí s nejvíce starty je Petr Vymetálek,
který triatlon bere jako odreagování a řídí se heslem: „ Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“
Nadějí našeho oddílu je všestranná sportovkyně Anička Krejsová, ta byla druhou nejrychlejší ženou
na triatlonu v Litomyšli. Přitom to byl to její první triatlon v životě. Ostatní členové se zúčastnili
Kunvaldského železného muže.
Zúčastnili jsme se i řady běžeckých a cyklistických závodů v okolí. A také jsme se zúčastnili
Pražského půlmaratónu (Eda Štumpf-čas 1:29:20), Bobr cupu(Roman Hodek).
TJ Sokol Kunvald uspořádal letos již jedenáctý ročník Kunvaldského železného
muže. Vloni jsme poprvé vyhlásili kategorii štafet. Novinka se osvědčila a štafety soutěžily i letos.
Na start se postavili i sportovci, kteří si na celý triatlon zatím netroufají. Celkem se zúčastnilo 65
závodníků.
Navrhujeme uspořádat župní přebor v krátkém triatlonu. Ten bychom uspořádali v rámci 12.
ročníku Kunvaldského železného muže.
Velkou premiérou bude 3. listopadu závod v běhu na 20 km Kunvaldská dvacítka (muži
poběží 20 km, ženy 10 km)tak jsme zvědaví kolik bude mít účastníků.
Oddíl triatlonu je nejmladší, ale patří mezi nejaktivnější složky jednoty spolu s oddílem
Orientačního běhu, co se týče závodní činnosti.
Pár fotek:

Fotografie je možné zhlédnout na:
http://slamozrout.rajce.idnes.cz/11._rocnik_Kunvaldsky_zelezny_muz_2012/
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