Mezinárodní hry seniorů – bronz pro výběr kraje
Na jihu Čech se konaly letošní, v pořadí už čtvrté
Mezinárodní hry seniorů. Mezi 21 týmy z ČR,
Slovenska, Polska a Maďarska nechyběla ani
skupina osmi reprezentantů Moravskoslezského
kraje ve složení: Marie Darmovzalová, Marie
Holušová, Jarmila Stašková, Marta Tomášková,
Josef Fiala, Jindra Lasák, Karel Moškoř a Václav
Stanovský, vedoucím výpravy byl předseda KRS
MSK Pavel Gluc.
Už podle propozic bylo zřejmé, že se uskuteční
poněkud jinak hodnocená soutěž v deseti
disciplínách. Samozřejmě každý organizátor má
právo si připravit hry podle svých zkušeností a
podmínek. Pro mnohé týmy to však bylo spíše
nemilým překvapením, protože obvyklý a
tradiční model vyhlašování disciplín dostal jinou
podobu. Tak se seznam možných adeptů na medaile v podstatě zúžil jen na ty celky, které měly mezi sebou
výborné běžce nebo vrhače granátem či kriketovým míčkem. Pro náš výběr to znamenalo spíše výhodu,
protože byl sestaven z výborných běžkyň i běžců a to nakonec bylo vidět i při konečném hodnocení her.
Ostatní disciplíny jako hod šipkami, hod kroužky, florbal, hod na koš nebo bolloball, byly počítány jen do
celkového součtu družstev, ale nikdo z jednotlivců neobdržel medaili, byť byly na různých stanovištích
zaznamenávány obdivuhodné výkony! Zkrátka, jak se říká, kdo se těšil, že jeho borkyně či borec přiveze
nějaký kov do svého kraje, zůstal zklamán, nedostali nic. To bylo docela velké překvapení a mnohé
účastníky her takové rozhodnutí organizátorů zaskočilo. Jinak ubytování i stravování v areálu Jihočeské
univerzity, připravený doprovodný program s návštěvou jaderné elektrárny Temelín a Hluboké i samotné
sportoviště a výtečný hudební doprovod ve sportovním areálu i při závěrečném vyhodnocení, to vše sneslo
vysoké měřítko kvality.
Tak se podívejme nyní také na parádní vystoupení moravskoslezského výběru na hrách:
Nečekaný úspěch zaznamenali naši sportovci ve věku nad 70 let, konkrétně Marta Tomášková, která
vybojovala skvělé 1.místo ve víceboji žen a Josef Fiala mezi muži obsadil výborné 2.místo.
Výše vyjmenovaný tým MSK vybojoval v celkovém hodnocení třetí místo za suverénem všech
dosavadních ročníků - Plzeňským krajem. Druzí skončili domácí Jihočeši.
Pak se hodnotily výsledky všech disciplín jako týmová soutěž. Moravskoslezský kraj získal tři první
místa za vítězství v hodu na koš, v hodu kroužky na jehlan a v hodu míčkem na cíl. Druhé místo za
bollo ball a třetí místo v hodu šipkami.
V jednotlivcích (vyhlašovali jen běžecké disciplíny a hod na dálku) se na prvních třech místech mezi 168
startujícími umístili:
1.místa - M.Tomášková a K.Moškoř, oba v běhu s kolečkem
2.místa - M.Holušová a J.Fiala (oba za běh s tenis.raketou), 2x J.Stašková (sprint a běh
s kolečkem), J.Lasák (běh s kolečkem)
3.místa - M.Tomášková, M.Darmovzalová, K.Moškoř (všichni za sprint) a J.Lasák za běh s tenis.raketou
Možná by někteří znalci našich zástupců –
sportovců čekali ještě více medailí, ale dvě svalová
zranění hned při druhé soutěžní disciplíně, sprintu
mužů na 60 metrů, podstatně ovlivnily konečné
výkony V.Stanovského a především kapitána týmu
K.Moškoře. I tak třeba vyzvednout všechny, jak
dovedli zabrat, tento nepříjemný zdravotní
handicap překonat a přivézt do našeho kraje
výborné celkové třetí místo.

