Kácovský běh 7. ročník - 31.8.2013 - zhodnocení
Sedmému ročníku kralovalo nádherné slunečné počasí. Trať hlavního závodu
byla až na jeden bahnitý úsek pod kácovskými Stínadly po celé délce s pevným
podložím, na lesní cestě podél potůčku z Mazourova do Kácovce jsme rozřezali
a odklestili několik popadaných stromů, zbylé šlo buď podběhnout či přeskočit.
Závod odstartoval a patronem sedmého ročníku Kácovského běhu se stal
reprezentant České republiky v moderním pětiboji a olympijský medailista
Libor Capalini. Specielní ceny, které byly uděleny prvním třem závodníkům
mužské kategorie hlavního závodu, zaslal olympijský vítěz v moderním pětiboji
David Svoboda.
K hlavnímu závodu se přihlásilo 70 závodníků, z toho 14 žen.
Vítězem kategorie mužů se stal Michal Kovář s časem 1:16:15, na druhém
místě se umístil Pavel Losenský s časem 1:19:42, třetí místo obsadil Rudolf
Jánošík s časem 1:21:29. V kategorii žen se na prvním místě umístila Markéta
Hospodarzová s časem 1:29:10, druhou příčku obsadila Lucie Řimnáčová
s časem 1:36:28, jako třetí doběhla Karla Mališová s časem 1:37:11. Dosažené
výkony ostatních závodníků můžete sledovat ve výsledkové listině.
Lidový běh
Celkově se přihlásilo 6 závodníků, na prvních třech místech se umístili Václav
Kmoch (12:27), Miloš Kratochvíl (12:57) a Jonáš Meduna (13:18), dále
doběhli v pořadí Markéta Hronová, Ondřej Losenský a Štěpánka Florová.
Dětský běh
Celkově se přihlásilo 49 dětských závodníků, jedna dívenka závodila ve dvou
kategoriích.
V kategorii předškolních dětí (100 m) se účastnilo 25 závodníků.
Předškoláci 2 - 4 roky (14 závodníků) - na prvních třech místech se umístili
Dominik Jánošík, Jakub Zajíc a Lukáš Bursa, dále závod zdárně dokončili
v pořadí David Flor, Lukáš Hrubča, Jana Brožíková, Magdalena Monestier,
Matěj Melichar, Tomáš Kozler, Ema Jirásková, Evelínka Petrásková, Tomáš
Hrubča, Kateřina Šanderová a Ela Smolíková.
Předškoláci 5 - 6 let (11 závodníků) - na prvních třech místech se umístili Adam
Rebec, Johanka Chytková a František Jelínek, dále závod zdárně dokončili
v pořadí Anna Monestier, Tereza Hrubčová, Jana Bursová, Sofie Ernestová,
Ela Kozlerová, Matěj Gabko, Jan Šandera a Jaroslav Petrásek.

Kategorie mladší školní děti do 10 let (280 m) - přihlásilo se 13 závodníků, na
prvních třech místech se umístili Monika Florová, Zdeněk Jelínek a Viktor
Doležálek, dále závod zdárně dokončili v pořadí Linda Filipová, Vladimír
Vávra, Vojtěch Melichar, Petr Zeman, Adam Kozler, Tomáš Tvrdý, Daniel
Procházka, Tereza Rebcová, Karolína Tvrdá a Tereza Brožíková.
Kategorie starší školní děti nad 10 let (560 m) - přihlásilo se 12 závodníků, na
prvních třech místech se umístili Josef Adamec, Linda Průšová a Viktoria
Ernestová, dále závod zdárně dokončili Jaroslav Rezek, Jiří Adamec, Martin
Zeman, Monika Florová, Natálie Kopecká, Bára Kupková, Jan Procházka
Martin Krása a Jana Tůmová.
Všichni zaregistrovaní běžci hlavní závod dokončili, dokonce jeden závodník
zvládl celou trať bosky. V letošním sedmém ročníku běželo dosud nejvíce žen
(14).
Všem závodníkům velmi děkuji za účast, gratuluji k vynikajícím sportovním
výkonům a těším se za rok nashledanou na 8. ročníku Kácovského běhu.
MUDr. Tomáš Chytka

