XVII. ročník krajského kola súťaže mladých záchranárov CO – Sigord.
Obvodný úrad Prešov zorganizoval dňa 25.mája 2011 už XVII.. ročník krajského
kola súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, z toho VI. ročník v gescii Krajského
úradu Prešov , resp. Obvodného úradu Prešov ako obvodného úradu v sídle kraja. Oproti
predchádzajúcim ročníkom, tento organizoval Obvodný úrad Prešov samostatne a na jeho
realizáciu si vybral príjemné prostredie rekreačného zariadenia OPALEX Sigord
v katastrálnom území obce Kokošovce cca 12 kilometrov od krajského mesta Prešov.
Nočná búrka pred dňom konania súťaže urobila vrásky na čele organizátorom súťaže,
ale v deň súťaže sa počasie umúdrilo a súťažiacim svietilo nad hlavami slniečko. Priebeh
pretekov znepríjemňoval iba studený vietor, ktorý však nezobral deťom elán a odhodlanie
popasovať sa s traťou a súťažnými disciplínami s cieľom dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie.
Čakanie na štart spríjemnili deťom ukážky zásahu služobného psa kynologického oddelenia
Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove.
Krajského kola sa zúčastnilo 11 družstiev zo všetkých deviatich obvodov Prešovského
kraja. Zastúpenie dvoch družstiev mali obvody Kežmarok a Humenné. Ako po iné ročníky aj
na tomto sa stretli vyrovnané družstvá a o výsledku rozhodovali drobné zaváhania v nosných
disciplínach t.j. test, zdravotnícka príprava, pohyb v prírode a evakuačná batožina. Svojím do
celkového poradia prispeli aj nepresné mušky v streľbe zo vzduchovky.
Víťazom sa stalo družstvo Základnej školy z Huncoviec v okrese Kežmarok iba dva
body pred veľkým favoritom a minuloročným víťazom družstvom Základnej školy Sibírska
z Prešova. Na treťom mieste sa umiestnili žiaci zo Základnej školy Raslavice z okresu
Bardejov, ktorí zaostali za svojimi rivalmi a celkovými víťazmi z Huncoviec o 11 bodov.
Víťazné družstvo si okrem pohára za I. miesto odnieslo aj putovný pohár prednostu
Obvodného úradu Prešov a spolu s družstvom Základnej školy Sibírska z Prešova postúpili na
Majstrovstvá Slovenska.
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O tieto trofeje sa súťažilo

Víťazné družstvo ZŠ Huncovce Kežmarok
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3. miesto ZŠ Toplianska Raslavice

