Kácovský běh 3. ročník - 29.8.2009
Od třetího ročníku jsme pro definitivní verzi trasy Kácovského běhu
zkombinovali trať 1. ročníku s alternativní trasou 2. ročníku vynucenou
kalamitním stavem po vichřici Emma a maximálně tak využili dané možnosti co
do obtížnosti i délky. Vítězné časy v ženské i mužské kategorii se tak současně
stávají i traťovými rekordy Kácovského běhu.
Hlavní závod
K hlavnímu závodu se přihlásilo 46 závodníků, z toho 4 ženy, poprvé jsme na
Kácovském běhu zaznamenali i účast zahraničních běžců. Vítězem kategorie
mužů se stal Jan Havelka z Cafe Bajer s časem 1:15:55 hod, na druhém místě
se umístil Jan Oberlander ze Sokol Senohraby s časem 1:17:19 hod, o třetí
místo se s časem 1:20:19 hod svorně podělili Rudolf Jánošík z RC Vlašim a
Martin Korous z TJ Tatran Sedlčany; v kategorii žen se na prvním místě
umístila Petra Havlová z Fel Praha časem 1:27:54 hod, druhou příčku obsadila
Hana Štefaničová z DNPK s časem 1:50:57, jako třetí doběhla Lenka Fardová
ze Spona Teplice s časem 1:53:22 hod. Dosažené výkony ostatních závodníků
sledujte ve výsledcích.
Dětský běh
Celkově se přihlásilo 23 závodníků
Kategorie předškolní děti (100 m) - přihlásilo se 13 závodníků, na diplomových
místech se umístili v pořadí Michalka Durdová , Vladimír Vávra, Vladimír
Menšík, dále závod zdárně dokončili a ve své kategorii tedy zvítězili Johanka
Kotoučová, Vítek Kotouč, Matyáš Machek, Vojta Melichar, Anetka
Koniariková, Jan Šandera, Karolina Koubová, Anna Monistier, Štěpánka
Menšíková a Johanka Chytková
Kategorie mladší školní děti do 10 let (280 m) - přihlásilo se 5 závodníků,
doběhli v pořadí Eric Gunawan, Martin Krása, Natálie Krňáková, Šárka
Menšíková a Helenka Chytková
Kategorie starší školní děti nad 10 let (560 m) - přihlásilo se 5 závodníků,
doběhli v pořadí Andrea Duchoňová, Filip Krňák , Lucie Kubínová, Andrea
Kubínová a Kateřina Němcová

Lidový běh
Celkově se přihlásilo 6 závodníků, doběhli v pořadí Michal Štefanič
s trojkolkou se synkem Štefaničem Jr., Jan Mühldorf, Jaroslav Němec,
Alena Němcová a Hana Šanderová
U hlavního závodu terénní část členité trati byla po nočním a ranním deštíku
kluzká, místy bahnitá, někteří ze závodníků dobíhali značně vyčerpaní, uznání
zasluhují vynikající výkony všech zúčastněných žen, které se na trať odhodlaly.
Zůstává zájem o lidový běh a potěšující je účast malých závodníků v dětském
běhu. Největší zájem byl o předškolní kategorii, kde jsme zaznamenali početní
nárůst oproti minulým ročníkům.
Všem závodníkům velmi děkuji za účast, gratuluji k vynikajícím sportovním
výkonům a těším se za rok nashledanou na 4. ročníku Kácovského běhu.
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