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Jak proběhlo letošní
slavnostní předání
vánočního stromu?

téma:

Střed obce

bude měnit svou podobu

Radioorientační běh
v Bílovicích nad Svitavou
nová, Ludmila Ondrouchová, Michaela
a Iva Marečkovy. Dík patří i mnohým
maminkám a tatínkům malých závodníků, kteří pravidelně pomáhají při
organizaci tréninků.
Vrcholnou soutěží pro žákovské kategorie bylo ME žáků a dorostu, které
se konalo na Vysočině v červnu 2013.
Z Bílovic se nominovalo 7 závodníků:
Vážení a milí sportovní příznivci,
rádi bychom se s vámi na závěr roku
podělili o radost z vynikajících výsledků
bílovických závodníků, kteří v těžké
a početné konkurenci vybojovali letos
v různých disciplínách celkem 46 titulů
Mistra ČR a svými výsledky zajistili
Bílovicím nad Svitavou už podvanácté
v řadě drtivé vítězství v celostátním
srovnání oddílů ROB.

Kuba
Pavla

Steve

V roce 2013 jsme kromě řady krajských
soutěží a tří oddílových soustředění
uspořádali Mezinárodní mistrovství ČR
v ROB na dlouhé trati a v nočním ROB,
které proběhlo v dubnu 2013 nedaleko
Bílovic v Březině.
Během celého roku se opět konaly pravidelné tréninky - v létě v lesích okolo
Bílovic, v zimě v tělocvičně ZŠ. Tréninky v tělocvičně se staly v poslední době
natolik oblíbené a hojně navštěvované
(běžně 30-40 dětí), že jejich průběh
musí zajišťovat tým trenérek v čele
s Pavlou Hažmukovou: Valerie Helá-
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Kateřina Bžatková, Robert Polák, Matěj
Žáček, Martin Kinc, Dominik Šrom,
Vojtěch Bžatek a Jan Priessnitz. Výsledkem jejich snažení bylo 7 individuálních
a 6 týmových medailí a tři tituly Mistra
Evropy.
Pro dospělé závodníky bylo letos nejvyšší soutěží v ROB Mistrovství Evropy,
které se konalo v září 2013 v Polsku. Na
ME se nominovali: Jakub Šrom, Zbyněk Žáček, Petr Hrouda, Antonín Šindelka, Pavla Hažmuková, Jiří Mareček,
Alexandra Látalová, Petra Hanslianová
(CZE), Steve Chalk (GBR) a Mária
a Jozef Fekiačovi (SVK). V konkurenci
254 závodníků z 26 zemí Evropy se našim závodníkům dařilo: domů přivezli
celkem 9 individuálních medailí (z toho
1 zlatou) a 11 týmových (z toho 3 zlaté).
V následující sezóně 2014 bude pro náš
oddíl nejvýznamnější pořádání Mezinárodního mistrovství ČR na klasické trati, které proběhne u Dalešické přehrady
koncem srpna. Naši nejlepší mladší
závodníci budou bojovat o nominaci na

Mistrovství Evropy žáků a dorostu 2014
na Ukrajině, junioři a dospělí se utkají
v boji o nominaci na Mistrovství světa
2014 v Kazachstánu.
Samozřejmě chystáme i bohatou sportovní činnost v Bílovicích - hned
začátkem března se bude konat soutěž
v orientačním běhu Bílovický Koláč
(tentokrát i s tratěmi pro příchozí).
Dvakrát týdně se budou konat také
pravidelné tréninky pro děti i dospělé. Rádi mezi sebou uvítáme všechny
zájemce o orientační sporty a aktivní
pohyb v přírodě.
Závěrem bychom chtěli poděkovat panu
starostovi a zastupitelstvu obce, dále
všem kamarádům, kteří nám pomáhají
s organizací akcí a vedením tréninků,
rodičům sportovců, bez jejichž podpory by nebylo možno dosáhnout tak
vynikajících výsledků a všem vám, kteří
nám fandíte.
Veselé a pohodové Vánoce a hodně
zdraví v novém roce všem sportovním
nadšencům přejí
Iva a Jiří Marečkovi.
Petra

