XVIII. ročník krajského kola súťaže mladých záchranárov CO – Prešov - Sigord.
Obvodný úrad Prešov zorganizoval dňa 16.mája 2012 už XVIII.. ročník krajského
kola súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, z toho VII. ročník v gescii Krajského
úradu Prešov , resp. Obvodného úradu Prešov ako obvodného úradu v sídle kraja. Po dobrých
ohlasoch na miesto konania predchádzajúceho ročníka sme súťaž opätovne zorganizovali
v príjemnom prostredí rekreačného zariadenia OPALEX Sigord v katastrálnom území obce
Kokošovce cca 12 kilometrov od krajského mesta Prešov.
Počasie po „troch zamrznutých“ nebolo práve ideálne, bolo chladno a druhú polovicu
súťaže sprevádzal jemný dážď. Priebeh pretekov znepríjemňoval najmä studený vietor, ktorý
však nezobral deťom elán a odhodlanie popasovať sa s traťou a so súťažnými disciplínami
s cieľom dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie. Čakanie na štart spríjemnili deťom ako každý
rok ukážky techniky a materiálneho vybavenie vybraných zásahových zložiek Krajského
riaditeľstva policajného zboru v Prešove. Najväčší úspech zožala ukážka zásahu psov
kynologického oddelenia.
Krajského kola sa zúčastnilo 13 družstiev zo všetkých deviatich obvodov Prešovského
kraja. Zastúpenie dvoch družstiev mali obvody Kežmarok, Humenné, Stropkov a Vranov nad
Topľou, čo svedčí o zvýšenom záujme o uvedenú súťaž na obvodných kolách oproti
minulému roku. Aj tento ročník dal dohromady vyrovnané družstvá a o výsledku rozhodovali
drobné zaváhania v nosných disciplínach t.j. test, zdravotnícka príprava a pohyb v prírode .
Celkové poradie zamiešali aj nepresné mušky v streľbe zo vzduchovky.
Minuloročné prvenstvo obhájilo družstvo Základnej školy z Huncoviec v okrese
Kežmarok iba 6 bodov pred ZŠ s MŠ Malý Lipník z okresu Stará Ľubovňa. Na treťom mieste
s odstupom jedného jediného bodu za striebornými medailistami skončilo družstvo ZŠ a MŠ
Ulič z okresu Snina v obvode Humenné. O vyrovnanosti družstiev svedčí aj 4. miesto ZŠ
Karpatská zo Svidníka, ktoré od stupňov víťazov delil iba jediný bod. Víťazné družstvo si
okrem pohára za I. miesto odnieslo aj putovný pohár prednostu Obvodného úradu Prešov
a spolu s družstvom ZŠ a MŠ Malý Lipník postúpili na Majstrovstvá Slovenska , ktoré sa
uskutočnia v dňoch 13. – 14. júna 2012 v priestoroch Strediska vzdelávania a prípravy
v Spišskej Novej Vsi.

