SVĚTOVÝ POHÁR V PARASKI 2014
Historie loňského, tehdy ještě Evropského poháru se
opakovala. Z připravených čtyř závodů této série se
opět konaly jen dva. Bohužel tím prvním, který byl
pro nedostatek sněhu zrušen, byl námi organizovaný
závod v Černém Dolu v Krkonoších. Mnoho hodin
příprav
bylo
vykonáno bez konečného efektu, ale přesto jsme
mnohé udělali a získali cenné zkušenosti, které
doufejme uplatníme při zajišťování stejné akce
v příštím roce.
Třetí závod se měl konat ve Slovinsku, kde také
nebyl sníh a těsně před jeho termínem paradoxně vše
pohřbila sněhová kalamita.

Finálový závod v Unterammergau se
přes velké potíže podařilo týmu
vedenému Jürgenem Barthem ve dnech
21. – 23. února 2013 zorganizovat. Svah
pro obří slalom byl nalezen až v 80 km
vzdáleném Allgäu a závod sám se jel
v hustém dešti. Seskoky v obtížných
podmínkách již proběhly vcelku hladce.
Našim borcům se vesměs podařilo
uplatnit své bohaté závodnické
zkušenosti a docílit velmi dobrých
výsledků.
V soutěži družstev A tým ve složení
Milan Palo, Radek Šíma, Martin Gabla a
Pavel Taršinský vybojoval 2. místo. B
tým, Radim Bednář, Petr Chládek, Pavel
Pígl a Jiří Černý 6. místo a C tým,
Michal Javůrek, Petr Chládek ml.,
Romana Procházková a Jakub Rataj 7.
místo.

V soutěžích jednotlivců jsme v plné
konkurenci měli čtyři muže v první
desítce: 6. – 7. Martin Gabla a Pavel
Taršinský, 8. Michal Javůrek a 9. Jiří
Černý. Romana Procházková byla opět
na stupni vítězů, tentokrát 3. v soutěži
žen a Petr Chládek ml. v soutěži
juniorů vystoupil na stupeň nejvyšší!
Po dohodě s pořadateli se v rámci tohoto
závodu konalo Mistrovství České

republiky v paraski.
Mistry České republiky se stali: Martin
Gabla, Romana Procházková, Petr
Chládek ml. a družstvo ve složení Milan
Palo, Radek Šíma, Martin Gabla a Pavel
Taršinský.
Po dvou závodech tímto byla uzavřena
série Světového poháru. Naše A
družstvo obsadilo 4. místo a B
družstvo 6. místo mezi 16 týmy.
Zvítězilo Rakousko. Mezi muži uspěli
Martin Gabla na 7. a Pavel Taršinský
na 9. místě. Zvítězil Anton Gruber.
Mezi ženami se Romana Procházková dělí o 2. –
3. místo. Zvítězila Magdalena Schwertl. Mezi
juniory se Petr Cládek ml. dělí o 1. – 2. místo se
Sebastianem Graserem. Jakub Rataj vybojoval 3.
místo.
Po těchto výsledcích můžeme prohlásit naši účast na
Světovém poháru v paraski za velmi úspěšnou.
10. března odlétá výprava 9 závodníků na
Mistrovství světa v paraski 2014 do ruského centra
Tanaj.
Držte nám palce!
Petr Jireš, vedoucí družstva

