Z innosti lyža ského oddílu TJ Spartak Police n/Met v sezón 1998 - 99
V sou asné dob má náš oddíl 71 len , z toho je 48 dosp lých a 23 mládež. Kolem lyžování se
to í po etný tým trenér a rozhod ích.
P estože lyžování je zimní sport, má „Sportovka“, jak se už p es 40 let oddílu lidov íká, co d lat
celý rok. Sportovní léto za alo již tradi ním letním soust ed ním v prvním prázdninovém týdnu
v Dobrém v Orlických horách. Jeho nápl byla všeobecná. St ídala se cyklistika, terénní b hy,
turistika a plavání. Pravidelné tréninky za aly od srpna 2x až 3x týdn . Od zá í jsme se zú astnili
cca deseti p espolních b h . Jakmile se objevil první sníh vyrážejí d ti i dosp lí na tréninky 3x až
5x týdn na „Nebí ko“, v horším p ípad na „ledovec“ za Kl ek. B žecké trat si upravujeme
25tiletým „sta e kem“ sn žným sk trem Buran a když to sn hové pom ry dovolí, najíždíme tra až
do Klu anky.
Po átkem prosince absolvovaly d ti a dorost týdenní zimní soust ed ní na „Brendách“ - osada
Paseky v Jest ebích horách u Žaltmanu. V polovin prosince za al koloto závod za azených do
Krkonošského poháru a závod Mistrovství Krkonošského svazu lyža . Ú astníme se i vybraných
závod Orlické župy. To ítá p es 15 závod od Deštného až po Liberec. Pro zpest ení zajížd jí
naší závodníci ješt na další závody do sousedního Polska a na dálkové b hy Sv tového a
Evropského poháru do Rakouska, N mecka a Švýcarska.
N kolik jmen a umíst ní z letošní sezony. Z mladších žák vynikají Mat j Hejl a Petr Jenka, kte í
získali n kolik umíst ní mezi prvními t emi a oba byli ve svém ro níku na druhém míst v žeb í ku
Krkonošského svazu lyža . V dívkách zaslouží pochvalu nejmladší žákyn Katka Da ková, ve
starších žákyních pak Jana Jenková a talent Anna Hole ková. Za p íkladnou píli v tréninku
chválíme dorostenky Martinu Krti kovou a Lenku Jelínkovou a z kluk Dušana Hejla a Tomáše
Jelínka.
Naši dosp lí již tradi n získali adu velmi p kných umíst ní. Družstvo jako celek obsadilo v serii
závod Poháru KSL druhé místo za lyža i SKI Jilemnice. V jednotlivcích v tomto Poháru získala
Jana Beranová 1. a Mirka Beranová 2. místo. V mužích pak Jirka Beran starší obsadil 4., Honza
Pohl 6. a Jirka Beran mladší 14. místo ze 78 závodník . Na Mistrovství KSL v b hu volnou
technikou zvít zila Jana Beranová a Mirka Beranová získala 2. místo. V mužích vybojoval 3. místo
Pavel Vondrá ek. Za zmínku stojí vynikající výsledky našich len kte í se zú ast ovali závod
Sv tového poháru v dálkových b zích, zejména Michala Rohlíka a Areka Ogorzalka, kte í se
n kolikrát umístili v první desítce. Michal Rohlík také zvít zil na Mistrovství Prahy v klasice i
volnou technikou.
Beranova rodina pravideln reprezentuje polické lyžování na Mistrovství Evropy lesák . Letos ve
slovinském Bledu Jana zvít zila a Mirka byla 3. V mužích byl Jirka starší 4., Jirka mladší 11. a
v dorostu Honza 4.
Vynikajících výsledk v letošní sezon dosahovali i naši odchovanci Pavel Brýdl a Lenka
Michálková, kte í v sou asné dob studují poslední ro ník sportovního gymnázia v Jablonci nad
Nisou. Lenka je na základ lo ských výsledk za azena do juniorské reprezentace. Letos získala ve
starším dorostu všechny 4 tituly Mistra R. A ješt dorostenka, obsadila na Mistrovství R
dosp lých vynikající 8. místo a reprezentovala naši republiku na Mistrovství sv ta junior
v Rakousku.
Pod kování pat í i kolektivu našich rozhod ích, kte í b hem roku zorganizovali 6 silni ních a
p espolních b h v rámci našeho oddílu a pomáhali s organizací dalších ty b h , ty závod
horských kol a po dvou triatlonech a duatlonech v okolí Police. Jediné, co se nám letos nepoda ilo
uskute nit byl Pohárový závod KSL v b hu na lyžích, který jsme po obrovském boji s p írodou
nakonec museli pro naprostý nedostatek sn hu odvolat.
Záv rem nesmíme zapomenout pod kovat vedení TJ Spartak za podporu našeho snažení a zvlášt
pak pod kovat všem našim sponzor m v ele s firmou LIBRA-TEX, kte í svými dary pomáhají
udržet lyžování v Polici na slušné úrovni.
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