Šance i pro dorostence
Rok 2014 teprve otevřel dveře, na které
jsme před nedávnem zaklepali. To ale
neznamená, že můžeme spát zimním spánkem
a nepřemýšlet nad věcmi příštími. Občanské
sdružení Mladé Běchovice, které vzniklo
koncem minulého roku, začalo s přípravou 49.
ročníku závodu, jehož jméno má v názvu.
Jaké změny připravujeme? Předně jsme si
uvědomili, že v závodě starších žáků a žákyň
v posledních letech startuje stále více borců.
Proto jsme se rozhodli prodloužit o dva roky
jejich působení v Běchovicích a vypsat
kategorie dorostenecké. Tito zkušení borci
poběží hned po zahájení závodu v 8,50 a
zdolají trať dlouhou 1300 m. Tato změna
způsobila, že byl závod v letošním roce zařazen
do závodů Pražských běžeckých nadějí.
Ostatní závody pak budou pokračovat jako
v minulých letech.
Druhou změnou je prodloužení závodu
mladších žáků a starších žákyň na 830 metrů.
Ke stejnému prodloužení dojde u náborových
běhů III na 130 metrů. Tyto neběžné
vzdálenosti byly zvoleny kvůli tomu, aby
nedošlo k poškození hřiště v oblasti branky, kde
se startovalo až dosud. Vážíme si pochopení
pana Petra Požárka, díky kterému můžeme
Mladé Běchovice uskutečnit na dobře upravené
ploše a nechceme vědomě poškodit velmi
zatěžovanou část hřiště.
Třetí změnou bude způsob přihlašování. Byli
bychom rádi, kdyby se většina závodníků
přihlásila přes internet. Nejen, že mají možnost
tipnout si počet účastníků a získat za správný
odhad fotoaparát. Další výhodou je, že nemusí
do startovní kanceláře a své startovní číslo
dostanou přímo od vedoucí kategorie. Tou
změnou bude místo startovní kategorie.
Využijeme pohostinnost nové školní družiny,

takže startovní čísla pro nepřihlášené děti se
budou vydávat v 1. patře budovy u hřiště.
A proč to všechno píši už nyní? Naše
občanské sdružení by rádo sdružovalo lidi, kteří
mají o závod Mladé Běchovice zájem a chtěli
by se jej aktivně zúčastnit. Na odbavení šesti
set závodníků potřebujeme vybudovat schopný
tým, který nebude dlouze schůzovat, ale
v pravý okamžik se spojí v soukolí, které bude
dobře fungovat. Při hodnocení minulého
ročníku se nás sešlo patnáct. Vytvořili jsme
základní kola složitého mechanismu, který je
potřeba rozšířit o maličká kolečka, bez kterých
by ale celý stroj selhal.

I těmto závodníkům se naskytne příležitost přijet znovu
na Mladé Běchovice. Letos si budou moci změřit síly na
vzdálenosti 1300 metrů.

Máte-li někdo z čtenářů zájem zapojit se a
svoji troškou přispět do mlýna, nebojte se
napsat nebo zavolat. Adresa je stále stejná
jan.jech@mladebechovice.cz. Malá pomoc,
taky pomoc. Pokud můžete přijít jen ráno,
budeme rádi – odbavíte dorostence a v 9 hodin
jste doma. Můžete kolem poledního? –
výborně! Pomůžete nám s úklidem. Na všem se
domluvíme. Důležité je jedno: co slíbím, to
splním! To je zásada občanského sdružení
Mladé Běchovice, které by rádo rozšířilo své
řady třeba právě o Tebe, vážený čtenáři.
Jan Jech, ředitel závodu

