Zhodnocení
Kácovský běh 4. ročník - 28.8.2010
Na startu 4. ročníku Kácovského běhu jsme přivítali v nečekaně hojném počtu
statečné závodníky, kteří se nenechali odradit zamračeným a chvílemi i
deštivým počasím, které panovalo nad celým Kácovskem.

Hlavní závod
K hlavnímu závodu se přihlásilo 43 závodníků, z toho 4 ženy.
Vítězem kategorie mužů se stal Pavel Kutman s časem 1:28:08, na druhém
místě se umístil Lukáš Kutman s časem 1:28:44, třetí místo obsadil Jan
Kalvoda s časem 1:29:30; V kategorii žen se na prvním místě umístila
Stanislava Kacířová s časem 1:40:36, druhou příčku obsadila Naďa Rozenská
s časem 1:51:58, jako třetí doběhla Martina Popovová s časem 2:02:10.
Dosažené výkony ostatních závodníků sledujte ve výsledcích.

Lidový běh
Celkově se přihlásilo 10 závodníků.
Na předních místech se umístili Jan Kutman (11:53), Jaroslav Němec (12:16),
Petr Jirků (12:39) a dále doběhli v pořadí Jan Mühldorf, Monika
Martínková, Tomáš Plaček, Alena Němcová Zuzana Červová, Miroslava
Lencová a Hana Lynch.
U hlavního závodu terénní část členité trati byla po předchozích několika
deštivých dnech podmáčená a místy rozbahněná tak, že suchou nohou hlavní
závod prakticky nešlo dokončit, navíc po opakovaných deštivých přeháňkách
během závodu všichni vytrvalci dokonale promokli i shora. Traťové rekordy
z minulého ročníku sice pokořeny nebyly, ale ve stávajících podmínkách byly
dosažené výkony všech závodníků obdivuhodné a zvlášť je třeba ocenit
vynikající výkony všech zúčastněných žen.
Lidový běh poprvé startoval s běžci hlavního závodu a zájem o něj i nadále
stoupá. Potěšující je také hojná účast malých závodníků v dětském běhu, kde byl
i letos největší zájem o předškolní kategorii.
Všem závodníkům velmi děkuji za účast, gratuluji k vynikajícím sportovním
výkonům a těším se za rok nashledanou na 5. ročníku Kácovského běhu.

Dětský běh
Celkově se přihlásilo 25 závodníků.
Kategorie předškolní děti (100 m) - přihlásilo se 12 závodníků, na diplomových
místech se umístili Jan Žižka, Vojta Melichar, Anetka Koniariková, dále
závod zdárně dokončili v pořadí Adélka Gollobová, Jakub Žižka, Tereza
Kovářová, Johanka Chytková, Tereza Hrubčová, Anna Monestier,
Viktorka Purkyňová, Jaroušek Petrásek a Jan Šandera.
Kategorie mladší školní děti do 10 let (280 m) - přihlásilo se 7 závodníků, na
diplomových místech se umístili Marek Nestěra, Eric Gunawan, Michaela
Durdová, a dále závod zdárně dokončili Natálie Krňáková, Terka Skálová,
Helenka Chytková a Kája Lynch.
Kategorie starší školní děti nad 10 let (560 m) - přihlásilo se 6 závodníků, na
diplomových místech se umístili Luboš Albrecht, Andrea Duchoňová a Filip
Krňák, dále závod zdárně dokončili v pořadí Lucie Kubínová, Andrea
Kubínová a Petr Koniarik.
MUDr. Tomáš Chytka

