Výsledky soutěžní sezony 2016 – SDH Bašnice
Extraliga ČR v požárním útoku
Tabulka po 10 ze 14 závodů:
1. Bezděkov pod Třemšínem

107 b.

2. Prchalov

101 b.

3. Bašnice

79 b.

4. Letohrad Kunčice C

73 b.

5. Lavičky

58 b.

6. Stará Říše

58 b.

7. Velké Hoštice

57 b.

8. Starý Lískovec Sport

48 b.

9. Renmotor Jinolice

44 b.

10. Jankov

43 b.

Jednotlivé závody:
Chvalovice: 4. místo čas 16,58s
Pasohlávky: 31. místo čas 18,62s
Pustkovec: 4. místo čas 16,60 s - soutěž anulována kvůli problémech na terčích
Radíkov: 5. místo čas 16,66 s
Plumlov: 4. místo čas 16,73 s - diskvalifikace za nesportovní chování proudaře (dost
podivná)
Kunčice: 5. místo čas 16,62 s (levý terč 15,98 s)
Jaronice: soutěž zrušena kvůli vytopené dráze
Zahorčice: 1. místo čas 16,42 s
Velké Hoštice: 5. místo čas 16,70 s
Olšovec: 4. místo čas 16,77 s
Další soutěžní víkend proběhne za 14 dní v Karolíně a na Orlici a poslední dvoukolo se
koná 20. a 21. srpna v Radimovicích a Benešově u Semil.

Východočeská hasičská liga

Jednotlivé soutěže:
Rohovládová Bělá – N kvůli nezapojenému rozdělovači
Velký Třebešov – N kvůli nezapojenému rozdělovači
Velký Třešňovec – 8. místo čas 18,23 s
Bystřec – 9. místo čas 17,81 s
Roudnice – 3. místo čas 17,23 s
Trnov – 4. místo čas 16,61 s (levý terč 15,94 s)
Letohrad Kunčice – 2.místo čas 16,62 s (levý terč 15,98 s)
Na této lize jsme na 7. místě s 60 body a minimální ztrátou na 5. místo (i bedna je ještě
reálná při naší současné formě  ). Tabulku posílám v přiloženém souboru.

Na začátku sezony jsme se ještě zúčastnili soutěže v Dašicích u Pardubic v rámci
tréninku, kde se nám poměrně dařilo. Soutěž probíhala na základní kolo a dle umístění
se dále běhal vyřazovací pavouk na dvou drahách vedle sebe (kdo dřív dokončí,
postupuje dál), kde jsme se dostali až do finále, kde se našemu košaři nepodařilo nasadit
koš, ale pokus jsme nakonec dokončili a skončili druzí. (časy: zákl. kolo 17,23 s,
čtvrtfinále 17,32 s, semifinále 16,02 s ).
Také jsme se zúčastnili naší okrskové soutěže v Hořicích, kde jsme vyhráli.

Na začátku sezony náš rozdělovač trochu bojoval se zapojením na základně, ale
postupně se srovnal a dostal do pohody a od té doby předvádí skvělé výkony. V tuto
chvíli už bojujeme pouze s drobnými problémy buď vzadu a nebo na sestřicích, ale naše
výkonnost jde stále nahoru před vrcholem sezony. Snad ji udržíme do konce.
Sestava:
Koš – Dušan Třasák
Náběr – Filip Zamouřil
Stroj – Milan Novotný
Béčka – Josef Vašina
Rozdělovač – Ladislav Hložek
Levý proud – Josef Mládek
Pravý proud – Zdeněk Jirouš
Velké díky také patří Lukáši Richterovi, který s námi již od loňské sezony trénuje a zatím
ho zkoušíme na Východočeské hasičské lize na pravém či levém proudu. Je mu teprve

18 let a v Trnově se mu podařilo sestříknout čas 15,94s!!! což je opravdu skvělý čas a
věříme, že nám v příštích letech pomůže bojovat o cenné extraligové body.
Dále nám na závodech při absenci našich lidí pomohli: Kryštof Koníř a Dušan Kružík

