Lukáš Doležal z Borského klubu lyžařů Machov získal titul Mistra České republiky 2017 žactva v severské
Napsal uživatel René Herzán
Pátek, 20 Říjen 2017 04:22

V sobotu 14. října se konalo v Desné v Jizerských horách letní Mistrovství České republiky
2017 v severské kombinaci žactva. Borský klub lyžařů Machov skvěle reprezentoval Lukáš
Doležal v kategorii žáků 11-12 let, který získal titul Mistra České republiky. Jan John v kategorii
13-14 let obsadil hezké 7. místo.
{jathumbnail off}
"V přípravě jsme neponechali nic náhodě a několikrát jsme desenské můstky navštívili v rámci
tréninku. Do Desné jsme vyjeli v pátek odpoledne a absolvovali tu čtyři zkušební skoky. Lukáš
na můstku K 40 metrů a Jenda na můstku K 60 metrů," řekl předseda klubu a trenér Stanislav
Jirásek.

V sobotu začalo mistrovství závodem žactva 9-10 let na můstku K 20 metrů. Následně na K
40m odstartoval jako třetí od konce startovního pole Lukáš Doležal. Ve zkušebním kole
předvedl nejdelší skok 41,5 metrů. V závodě skok trochu technicky pokazil a za skok 39,5 metrů
figuroval z 19 závodníků na pátém místě se ztrátou 18 vteřin na vítěze skoku, což byl dobrý
příslib před druhou částí kombinace - krosem.

Dalším závodem byla kategorie 13-14 let a v ní startoval Jan John. S můstkem K 60 metrů si
ještě tolik "netyká" a také letos závodí s kluky o rok staršími, proto po skoku figuroval ve druhé
polovině závodního pole na 12. místě.

Odpoledne se všichni závodníci přesunuli do nedalekého Jablonce nad Nisou, do areálu V
břízkách. Tady se uskutečnila druhá část severské kombinace – běh. Žactvo 9-10 a 11-12 let
běželo kros a žactvo 13-14 let jelo na kolečkových lyžích Sporten, které si vylosovali těsně před
závodem.
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"Běh je vždy doménou našich kluků, a tak se čekal posun ve výsledkové listině dopředu, u
Lukáše útok na medaili. Žactvo 11-12 let běželo dva kilometrové okruhy a v náběhu do druhého
kola se Lukáš ujal vedení a to navyšoval až do cíle a vybojoval zlatou medaili! Kategorie 13-14
let jela na kolečkových lyžích 3,8 km. Jenda vystartoval z 12. místa se ztrátou 1:32 minuty na
vítěze skoku. Po první kole již figuroval na devátém místě a nakonec dojel na pěkném sedmém
místě (ve své ročníku na druhém místě) ze sedmnácti závodníků. Také Jenda si zaslouží
pochvalu za svoji bojovnost a přístup k tréninkům. Příští týden odjíždíme na soustředění do
německého Breitenbergu, kde nás čeká můstek K 80 metrů. Zde bychom měli naskákat kolem
40 skoků v přípravě na zimní sezonu," dodal Stanislav Jirásek.
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