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K ÁCOVSK Ý ZPR AVODA J

Kácovský běh a Veteran Rallye Posázaví
Kácovský běh letos již počtvrté

P

okud se jakákoliv sportovní akce dočká čtvrté reprízy, bývá to jasný signál, že má šanci na
úspěch i v dalších letech. Založila tím totiž svou tradici. V plné míře to platí i o Kácovském
běhu, který se letos 28. srpna uskuteční v městysu a jeho okolí skutečně již počtvrté. Z dosud
zaslaných přihlášek je zřejmé, že na startu profesionálního běhu, podobně jako loni, stanou
v hojném počtu čeští i zahraniční účastníci. Organizátoři věří, že podobně početné bude i pole
amatérské a dětské kategorie běhu.
a současně historie jim totiž nemůže
nabídnout žádná jiná sportovní akce
doma a ani v zahraničí.
Mají zde možnost soutěžit s velmi
vyrovnanou konkurencí a současně
poznat městečko Kácov, srdce Posázaví, jeho okolí i hlavní pamětihodnosti. S dávnou i poměrně nedávnou
historií zdejších míst se totiž během
závodu skutečně přímo setkávají.

Účstníci hlavního závodu i lidového běhu
odstartují letos poprvé společně.

Není až tak důležité vyhrát, hlavní je být při
tom a sportovní výkon si náležitě užít.

Počet běžců skutečně rok od roku
roste. Zatímco prvního ročníku se
zúčastnilo 15 sportovců, ve druhém
jich proběhlo cílem 35 a loni ještě
o 11 více.
Novinkou letošního ročníku bude
společný start hlavního závodu
a lidového běhu. Obě kategorie
závodníků odstartují z kácovského
náměstí Kněžny Toskánské přesně
v půl jedenácté dopoledne.
Od této změny si organizátoři slibují větší motivaci pro obě skupiny
sportovců. Bude to příležitost změřit
síly na počátku závodu, který pro ty
nejodvážnější měří 19,3 km. Závodní
trasa profesionály a amatéry ale
samozřejmě záhy rozdělí. Účastníky
lidového běhu čeká úsek podstatně
kratší a také méně náročný, který je
dlouhý 2 860 metrů
Předškoláci a školáci se postaví
na start o půl hodiny později a podle
věku je čeká trať dlouhá od jednoho
sta do 560 metů.
Dosavadní ohlasy svědčí o tom, že
pro většinu účastníků se Kácovský
běh stal srdeční záležitostí. Na závod
se dlouhodobě připravují. Spojení
maximálního adrenalinu (hlavní závod
se skutečně řadí k nejnáročnějším
crosovým běhům v republice)

Posázaví. Jinak tomu nebude ani
letos. Velký dík za to patří
Posázavskému klubu historických
vozidel, který své členy a příznivce
automobilových veteránů z celé
republiky dokáže přimět k cestě
do městečka s necelým tisícem
obyvatel.
I v tomto ohledu je Kácovský běh
jedinečný. Při žádném jiném sportovním běhu se závodníci nemohou
v úvodu trati dotýkat unikátních historických automobilů, které ani
navzdory času nikterak neztratily
na své kondici a kráse. I tento
moment je prý inspirující. V podobné
formě jako historické automobily by
se i sportovci prý chtěli udržet dlouhé desítky let. S úsměvem dodávají,
že by si dali líbit, kdyby je někdo operovával tak dokonale, jako členové
klubu své historické vozy.
Kácovského běhu se skutečně
může zúčastnit úplně každý. Také
v tomto případě platí, že není až tak
důležité vyhrát. Hlavní je být při tom!

Motoveteráni jsou v Kácově tradičně předmětem obdivu. Svézt se touží každý.

Sami závodníci přiznávají, že je pro
ně fascinující už samotná trať vedoucí malebným krajem s romantickými
přírodními lokalitami. I toho nejambicióznějšího běžce prý zdejší scenerie
přimějí být myslí i pohybem v těsném kontaktu s přírodou.
Celkový dojem závodníků i návštěvníků této sportovní akce navíc každoročně v Kácově umocňuje i přehlídka
historických vozidel Veteran Rallye
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