Kasárensko-Javornícka stopa na bežkách klasickým spôsobom - 2.ročník

Predpoveď počasia na nedeľu 10. marca 2019 nebola vôbec priaznivá, zamračené, silný dážď a na horách
víchrica. Nie príliš vhodná predpoveď na realizáciu preteku na bežkách v stredisku Kasárne Javorníky.
Organizátori preteku len dúfali, či to účastníkov neodradí.
V sobotu, deň pred pretekmi, bola s pomocou ŽSK upravená nielen stopa Beskydsko-Javorníckej
lyžiarskej bežeckej magistrály, ale taktiež aj výborná stopa v lokalite Bútorky pre organizáciu pretekov.
Našťastie bol štart až o 11-tej, a pred štartom začal intenzívne padať mokrý sneh, čo pomohlo aby sa trať
stala bezpečnou, ale mnohí pretekári museli pred štartom rýchlo premazávať. Nakoniec snežilo počas
celého podujatia, padla hmla, trať mäkla a bola pomalá. Predpoveď o víchrici našťastie meteorológom
tento krát nevyšla.
Trate boli svojou dĺžkou - od 300 m do 9000 m aj náročnosťou prispôsobené vekovým kategóriám,
dospelí súťažili na okruhu o dĺžke 3 km, ktoré absolvovali ženy 2 x a muži 3 x.
Podujatia, nad ktorým prevzala záštitu predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová
sa zúčastnilo celkovo 49 pretekárov a z toho bolo 23 detí a 26 dospelých zo Slovenska a Českej
republiky. Zatiaľ čo organizátori spracovávali výsledky, účastníci využili čas na prezlečenie do suchého,
obed a občerstvenie v Penzióne Javorník a potom už nasledovalo vyhodnotenie výsledkov.
V každej kategórii organizátori odovzdali ceny na prvých troch miestach a tiež najvzdialenejšieho
účastníka - Jakub Novák zo Slavičína, najmladšieho účastníka - Luke James Kirkpatrick z Rakovej a
najstaršieho účastníka - Jiří Lešinský - Pohorská jednota Radhošt z Kopřivnice. Najlepší čas celkovo
medzi ženami mala Zlatka Vitásková - Ski Vesník časom 32:28 min a medzi mužni - Dušan Zemlík Vivatsport Team časom 32:49 min. Napriek nepríjemnému sneženiu a celkovému vlhku dopadlo
podujatie veľmi dobre a účastníci si pochvaľovali dobrú, aj keď technicky náročnú trať a vyjadrili sa, že
budúci rok radi opäť prídu.
My sa chceme všetkým účastníkom a taktiež spoluorganizátorom poďakovať za pekné podujatie a už
teraz sa teším e na ďalší ročník.
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