
Občasník č. 4/12 města Krásné Údolí – str. č. 5 

 

Soutěže a závody hasičů 

 
 V sobotu 18.8.2012 jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu a to 

konkrétně „Karlovarská liga“ v Otročíně. Závodilo se v požárním útoku a štafetách 4 

x 100m s překážkami v kategorii mužů a žen. Naše SDH odjelo reprezentovat ve 

složení: Vladimír Ježek, Kamila Husáková, Marie Slabá, Kateřina Boteková, 

Miroslava Malinová z Útviny a Hanka Krátká z Kosmové. Hodnotily se jednotlivé 

časy štafet a celkové hodnocení, do kterého se započítal lepší čas jak v útoku i ve 

štafetách. Na obě disciplíny byly dva pokusy. Ve velké konkurenci jsme ve štafetách 

obsadili třetí místo a v celkovém pořadí jsme se umístili také na 3.místě. 

 

 Naši Mladí hasiči se ještě poslední den prázdnin zúčastnili soutěže „O pohár 

starosty Sokolova“, kde soutěžili v mladší kategorii v požárním útoku a běhu na 60m 

s překážkami. Zde se hodnotili jednotlivé disciplíny a též celkové umístění, do 

kterého se započítal lepší čas požárního útoku a tři nejlepší časy jednotlivců. 

V disciplíně běhu na 60m s překážkami se soutěžilo ještě v kategoriích starší a mladší 

a ještě rozděleni zvlášť dívky a chlapce. Naše MH Krásné Údolí nastoupilo 

v následujícím obsazení: Kateřina Slabá, Markéta Klemerová, Vojta Ježek, Bára 

Korunková, Týna Černá a Alex Sivák. V jednotlivcích soutěžili: Vojta, Káťa, 

Markéta a Bára. Vojta Ježek ve své kategorii obsadil krásné 3.místo a Káťa Slabá 

svou kategorii úspěšně vyhrála. Také požární útok s časem 30,08 vteřin vyhráli a v 

celkovém hodnocení vybojovali 1.místo    

 

 Dne 8.9.2012 jsme se zúčastnili soutěže v Teplé – „Memoriál Michala Bači“. 

Bohužel účast byla velmi malá. V kategorii mladších MH soutěžila pouze 2 družstva 

a to z Teplé a naši Údoláci . Za starší přijeli jen Toužimští. Závodilo se ve štafetách 

4x 60 metrů s překážkami a v požárním útoku. Údolští machři přijeli ve složení: 

Vojta Ježek, Káťa Slabá, Markéta Klemerová, Bára Korunková, Alex Sivák, Danča 

Vašková, Domín Kubálek a Tomáš Kaňka. Štafety nám utekly o 2 vteřinky, ale 

dohnali jsme to v útoku, kterým jsme měli navrh s časem 28,66 o 5 vteřin. A tak jsme 

v celkovém pořadí soutěž vyhráli.  

 

 Tuto neděli – 30.září – se naši MH Krásné Údolí zúčastnili soutěže „ O pohár 

starosty Březové“ a to v kategorii mladších. Opět se soutěžilo ve štafetách a požárním 

útoku. Tentokráte se našim hasičům moc nedařilo a tak skončili na osmém místě 

z devíti účastníků. 

 

 Do konce tohoto kalendářního roku již žádné závody neproběhnou a tak se 

budeme připravovat jen tréninkově a účastnit se akcí jako např. Drakiáda a 

Mikulášská diskotéka. 

 

Všem GRATULUJEME a děkujeme za reprezentaci města!!! 

 

          Marie Slabá 


