Dvě zlata z Celoslovenské športiády seniorov v Banské Bystrici
Na pozvání slovenských přátel a organizátorů Celoslovenské špartakiády seniorov vyrazila do
památného místa SNP malá výprava sportovců reprezentujících Krajskou radu seniorů
Moravskoslezského kraje (KRS MSK)
Banská Bystrica hostila v Centru volného času účastníky z různých míst Slovenska a také
zahraniční výpravy z Ostravy a Píšťan z Ústeckého kraje ve dnech 25.-26.9.2018,
Hlavní organizátor AkSen Piešťany připravil s regionálním centrem AkSen Banská Bystrica
a dalšími spolupořadateli kromě víceboje, také turnaj ve stolním tenisu a petangu. V první den
společného setkání se také uskutečnila prohlídka zajímavých míst v Banské Bystrici
zakončenou uvítáním na městské radnici samotným primátorem města. Večer proběhl kulturní
program, který vyplnily svými vystoupeními zúčastněné seniorské skupiny. Následující den
se šlo soutěžit ve víceboji a odpoledne v petangu. Teplota kolem nuly nebyla ničím
příjemným, ale zápal u jednotlivých disciplín dal zapomenout na chlad a postupem času za
svítícího sluníčka se atmosféra zcela uvolnila a při soutěžích měli aktivní senioři dostatek
času ke společným rozhovorům i vzájemnému povzbuzování a hecování. Trojice zástupců
KRS MSK ve složení Karel Moškoř, Josef Fiala a Ivan Štefek šla do víceboje s cílem se
poprat o co nejlepší výsledek. Dvě soutěže byly pro ně zcela neznámou, protože corn – hole
neboli hod plátěnými sáčky s kukuřicí do malého otvoru na vzdálenost 3 a 5 metrů a také disc
golf, hod na speciální koš do vzdálenosti 6 metrů plastovými talíři, viděli poprvé na vlastní
oči. Další sporty už znali naši zástupci z krajských her a to byly šipky, hod na basketbalový
koš a střelba do florbalové branky. Nebyla možnost si předem tyto novinky vyzkoušet a šlo se
k soutěžení s nadějí, že to nebude propadák. Bylo jasné, že domácí mají tyto disciplíny
natrénované a budou ve výhodě. Po zvládnutí všech nástrah víceboje na stanovištích a
ukončení víceboje se odehrál petangový turnaj. V odpoledním čase zpříjemňovali seniorům
chvíle různá vystoupení např. folklórního souboru. Pak nastal tolik očekávaný okamžik,
vyhlášení výsledků. 1.místo v konkurenci čtrnácti tříčlenných týmů získala KRS MSK,
druhé a třetí místo obsadili domácí z B.Bystrice. Také ve víceboji vyfoukli hosté z KRS MSK
domácím nejvyšší příčku. S dostatečným náskokem vyhrál Karel Moškoř před dvěma
domácími borci. Cesta na Slovensko opět ukázala, že Češi a Slováci mají k sobě stále velice
blízko a přátelství těch věkově starších nemá hranice. A jedna zajímavost na závěr. Hostem
her byli např. olympijský vítěz v chůzi Jozef Pribilinec nebo světový rekordman ve sprintu
veteránů na 60 a 100 metrů Slovák Vladimír Výbošťok, který strávil mezi seniory celý den.
Výsledky víceboje jednotlivců:
1.Karel Moškoř 115 bodů 2. Jozef Debnár 105 3.Stanislav Spodniak 99
Víceboj družstev:
1.KRS MSK 277 bodů 2. Banská Bystrica A 270 bodů 3.Banská Bystrica B 261 bodů

