Závody v zimním plavání 7. listopadu 2009 na přehradě Fojtka
Do Jizerských hor se navrátil podzim, do rákosí a vrbin kolem přehrady ulehl chlad, letní
ptáčci zpěváčci se vytratili do teplejších krajin a na pláž fojtecké přehrady se už po 9. vrátili
zimní plavci, aby se tu, ponořeni do ledových vln, utkali o trofej nejvyšší, o Pohár starosty
obce Mníšek.
Jenže ouha. Do Jizerských hor nepřišel jen podzim, ale nečekaně už v polovině října i zima.
Přívaly sněhu sice poměrně rychle odtály, leč ledová voda, která k nám fojteckým potokem
dorazila, způsobila téměř strmý pokles teploty vody.
Ten následně vyvolal mezi plavci značnou paniku a způsobil těsně před startem hromadné
přehlašování délky tratí.
Není se co divit, na závodech v Přerově, které se konaly o týden dříve, byla teplota vody
kolem 8°C, na Fojtce byly naměřeny před závodem 3,4°C.
Voda pod tři a půl stupně je sice vhodná k získávání výkonnostních stupňů, není to však nic
příjemného na raný začátek sezony a rozdíl 5°C je téměř vražedný.
Na nejdelší kilometrové trati tak zůstalo jen 11 nejodvážnějších plavců, v čele s dvojnásobným přemožitelem kanálu La Manche Davidem Čechem.
Trať 750 metrů pak plně ovládli přeběhlíci z kilometru. Na start se jich postavilo 22.
Zbývajících 28 plavců si mezi sebe rozdělilo tratě 500, 250 a 100 m.
Podívaná to byla opravdu vzrušující, extremně studená voda zamíchala body i celkovým
pořadím. Pohár starosty však nakonec zůstal „doma“, již po osmé ho získali plavci z FIDESU
Brno, za které plave i náš pan hrázný Jiří Valeš.
Děkujeme všem, kteří se na hladkém průběhu závodů podíleli, panu starostovi z Mníšku,
Vodní záchranné službě Liberec, růžodolským hasičům atd.atd.
Zvláštní poděkování pak patří kolektivu restaurace Na hřišti za skvělou svíčkovou, která byla,
dle tvrzení všech zúčastněných plavců, tím nejsvětlejším bodem celých závodů.
Loučím se pozdravem ZIMNÍ VODĚ ZDAR ! a těším se na příští, jubilejní, 10. ročník.
Zájemci o celkové pořadí a body mohou nahlédnout na stránky : Winter Swimming Portal.
P.S. dle sdělení hrázného p. Valeše, není kol přehrady rákosí, ale sítiny. Přijměte moji
omluvu.
Jana Kročilová

