Šumavská 30 je na lyžaře připravena
Loňská zima se neopakuje, takže se závod poběží podle původního harmonogramu
VLADIMÍR KLÍMA

Nová Pec – Včera se na svém
dalším zasedání sešel organizační štáb Šumavské 30, závodu v běhu na lyžích, nad nímž
převzal záštitu prezident České republiky Miloš Zeman.
Klání lyžařů klasiků je naplánováno na 6. a 7. února a jeho organizátorem je obec Nová Pec. Třetí ročník Šumavské 30 se měl běžet již před
rokem, ale špatné sněhové
podmínky minulé zimy byly
důvodem odložení závodu.
„Tentokrát se poběží. Ani jsem
si nedovedl představit, že by se
v naší části Šumavy opakovala loňská zima. Vše je připraveno, abychom mohli přivítat
závodníky při pátečním i sobotním závodě,“ uvedl po včerejším jednání starosta Nové
Pece Jakub Koželuh.
„Záštitu nad závodem kromě prezidenta Miloše Zemana
převzali i jihočeský hejtman
Jiří Zimola, olympionici Květa Jeriová – Pecková, Pavel
Benc a Jan Kůrka a podnikatel Jan Struž,“ doplnil novopecký starosta.
Na pátek 6. února jsou připraveny závody pro mládežnické kategorie. V 11 hodin
startuje kategorie do deseti let
na 1 kilometr. O půl hodiny

později startuje mladší žactvo
do dvanácti let na 2 kilometry
a v poledne starší žactvo do
patnácti let na 3 kilometry.
Hodinu po poledni vyrazí do
stopy mladší a starší dorost. Po
celý den pak bude ještě mimo
hlavních tratí připraveno
kratší kolečko, na kterém mohou běhat malé děti v doprovodu rodičů, které do závodů
samotných nezasáhnou.
Sobota bude patřit závodům dospělých. V 11 hodin vyrazí muži na 30 kilometrů, o
čtvrt hodiny později ženy na
poloviční trať. Na programu je
pak od 13 hodin ještě závod
dvojic na 5 kilometrů pro podnikatele, politiky a VIP hosty.
„V pátek startují mládežníci
zdarma, v sobotu mají muži a
ženy startovné sto korun, v závodě sponzorů je startovné dvě
stovky,“ doplnil J. Koželuh.
Včera si byli organizátoři
projet trať a mohli být spokojeni. „Poběží se podle daného
harmonogramu. Podle aktuálních sněhových podmínek
se ještě budeme rozhodovat,
zda se sobotní závod poběží na
patnáctikilometrovém okruhu, nebo na pětikilometrovém. Muži by jej pak absolvovali šestkrát a ženy třikrát,“
uvedl k závodu Jakub Koželuh.
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V Nové Peci jsou již na lyžaře připraveni a těší se na
kvalitní závody. „Mrzelo nás,
že se loni neběželo, o to větší
chuť do toho všichni máme letos. Vše je připraveno, již jen
čekáme na závodníky. Osobně
budou na závodech přítomni
všichni tři olympionici, kteří
závody zaštiťují, tedy Květa
Jeriová – Pecková, Pavel Benc

i Jan Kůrka,“ doplňuje starosta Nové Pece a zve všechny
do bílé stopy: „Rádi zde přivítáme všechny milovníky klasického lyžování. Závod není
vypsán jen pro závodní lyžaře, ale pro úplně všechny, kteří mají rádi lyžování. Přijeďte,
určitě nebudete litovat. Je připraveno i výborné zázemí celého závodu.“

