30.ročník Branného závodu v Biskupicích 4.-5.10.2017
Náš tým: Gazdík, Demeter M., Demetr J., Žlebek
Pedagogický dozor: Friedl, Macek
Jubilejní 30.ročník Branného závodu se opět odehrál uprostřed lesů v areálu dětského
tábora v Biskupcích. Po příjezdu jsme byli přivítáni pořadateli z VÚ Višňové a byly nám
předány základní informace. Následně nám byly přiděleny chatky a povlečení. Po ubytování
jsme šli na oběd a následně se šli naši reprezentanti rozehrát na místní nohejbalové kurty.
Po příjezdu všech účastníků proběhlo zahájení dnešního turnaje trojic v nohejbale. Byly
rozlosovány dvě skupiny, hrálo se do 10 a na dva vítězné sety. Prvním naším soupeřem byli
hoši z Bystřice pod Hostýnem. Zde jsme i přes mnoho chyb zvítězili. S každým zápasem rostlo
naše sebevědomí a zlepšovala se hra. Nakonec jsme postoupili ze skupiny z prvního místa
mezi první čtveřici. Bohužel cestu do finále nám překazili hoši z Krumlova. V následném boji
o 3.místo jsme již nezaváhali. Musím pochválit Honzu, který svým výborným podáním získal
pro tým spoustu bodů.
Po klidné noci v hlubokých lesích nás čekal další den závodění, tentokrát branný závod,
který se skládal z běhu dlouhého zhruba 4 km a na této trati chlapci plnili různé úkoly-střelba
ze vzduchovky, slalom na kole, hod na cíl granátem a zdravověda. Zde ze zdravotních důvodů
nezávodil Lukáš, ale o to víc fandil. Všichni účastníci,dnes i děvčata, si nejprve prošli trať a
pak se již šlo na to. Běželo se po lesní asfaltce a některé úseky byly dosti strmé. Chlapci opět
závodili s plným nasazením a vzájemně se povzbuzovali. Po ukončení závodu jsme netrpělivě
čekali na vyhlášení výsledků celého Branného závodu. V nohejbalu jsme tedy získali krásné
třetí místo a v samotném branném závodu jsme dosáhli historicky nejlepšího výsledku, a to
1.místo. Všichni jsme byli maximálně spokojeni, chlapci obdrželi poháry, diplomy a sladkosti.
Tyto dva dny ukázali, jak moc je důležitá týmovost a zarputilost. A obojí naši chlapci mají,
což prokázali během obou dnů.
Musím i pochválit Lukáše, který se během pobytu choval zcela odlišně než na internátě a byl
doslova k nepoznání. Věřme, že naši hoši nás budou v tomto duchu reprezentovat i nadále.
Děkujeme. Sportu zdar!

V Dřevohosticích 7.10.2017

Zapsal: Friedl

