Inzerce

Hasiči z Dezy ovládli krajské kolo
soutěže v požárním sportu
V

e čtvrtek 16. června se v Hulíně konal
XVI. ročník krajského kola soutěže v požárním sportu družstev HZS kraje a HZS
podniků Zlínského kraje O putovní pohár
krajského ředitele. Klání pořádal Hasičský
záchranný sbor (HZS) Zlínského kraje spolu s městem Hulínem a Sdružením hasičů
Čech, Moravy a Slezska – krajským sdružením Zlínského kraje.
Na start se postavila družstva profesionálních hasičů územních odborů Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, hasičů podniku
DEZA, a. s., a jako hosté přijeli změřit síly
i profesionální hasiči HaZZ Trenčínského kraje.
A jak celodenní měření sil dopadlo? Zvítězili hasiči z HZS podniku DEZA, a. s. Valašské
Meziříčí.
Hasičský záchranný sbor podniku DEZA, a. s.,
může být na své hasiče-sportovce hrdý.
V posledním desetiletí získali v České republice, za oceánem a takřka po celém světě mnoho úspěchů, ať už v požárním sportu
nebo v disciplínách TFA. Ale nejen v typických hasičských disciplínách, též v atletice,
v silových sportech nebo v kulturistice, a to
vše minimálně na republikové úrovni. Jinými
slovy, akciová společnost DEZA zaměstnává
hasiče, kteří jsou jak po teoretické, tak po fyzické stránce velice dobře připraveni a připravováni na povolání, a to s sebou přináší
i sportovní úspěchy.
I za vítězstvím v Hulíně stojí tvrdá práce.
Výsledkem je pak výborné umístění na závodech. Hasiči soutěžili standardně ve čtyřech
disciplínách (výstup do 4. podlaží cvičné věže,
běh na 100 m s překážkami, štafeta 4 x 100 m
s překážkami a požární útok). Po dvou nepříliš
vydařených individuálních disciplínách (věž,
100 m) se členové družstva drželi v průběžném hodnocení na 3. místě. Radek Pivko a Petr
Korábečný přidali individuální úspěchy. Radek

na věži s časem 16:61 sekundy 10. místo a Petr
na 100 m s časem 17:06 sekundy 5. místo.
Po dvanácté hodině odpolední organizátoři
odstartovali týmové disciplíny (štafeta, požární útok), které hasiči reprezentující chemický průmysl považují za své trumfy. Tento
předpoklad se potvrdil i v letošním ročníku.
Sportovci z Dezy zcela suverénně ovládli štafetu 4 x 100 m s časem 60:49 sekundy a stejně tak tomu bylo při požárním útoku. Zde
předvedli naprosto bezchybný výkon, a to
vše podtrhli vyrovnaným nástřikem deseti litrů. Časomíra se zastavila na čase 23:77 sekundy a závodníci s přehledem i tuto disciplínu,
které se říká královská, královsky ovládli.
Tímto výborným výkonem si podnikoví hasiči zajistili start na Mistrovství České
republiky v požárním sportu, které se koná
26.–28. srpna 2016 v Brně. Do cesty se jim
postaví nejlepší hasiči ze 14 krajských měst.
„Kluci mají své ambice, které nechtějí sdělovat. Objektivně lze říci, že jakékoliv umístění
pod 10. místo můžou považovat za úspěch,“
sdělil trenér a současně hasič HZS podniku
DEZA, a. s., Aleš Navrátil. A dodal: „Chci poděkovat celému vedení podniku DEZA, a. s.,
za možnosti, které byly sportovnímu týmu nachystány na začátku sportovní sezóny. Veliké
poděkování pak patří samotným závodníkům,
mezi něž patří: Lukáš Fiurášek, Radek Pivko,
Tomáš Foukal, Martin Gášek, Tomáš Skalka,
Karel Bezděk, Petr Korábečný, Zdeněk Matyá
sek a Matěj Krayzel. Realizační tým: Vladimír
Kuchařík, Leopold Pavlík a Radomír Křenek.“
Hodně úspěchů v celostátním klání.
www.deza.cz

