Kácovský běh 11. ročník - 26. 8. 2017 - zhodnocení
Jedenáctý ročník proběhl za krásného slunečného, ale pro běžce vyčerpávajícího
počasí. Prakticky celá trať hlavního závodu byla suchá a s pevným podložím. Na
start hlavního závodu dorazilo 48 závodníků, z toho 10 žen, lidového běhu se
zúčastnilo 14 závodníků, dětského běhu se zúčastnilo celkově 31 závodníků.
Letošní ročník byl s mezinárodním zastoupením které představovalo účast
jednoho běžce ze Slovenska a jednoho běžce ze Spolkové republiky Německo.
Závod odstartoval a moderoval Mgr. Jiří Růžička, ředitel Gymnázia Jana Keplera
a senátor pro Prahu 6.
K hlavnímu závodu se přihlásilo 48 závodníků, z toho 10 žen.
Vítězem kategorie mužů se stal Luboš Matějů s časem 1:18:24, na druhém
místě se umístil Michal Kovář s časem 1:18:55, třetí místo obsadil David
Duchoň s časem 1:21:44. V kategorii žen se na prvním místě umístila Nikol
Petrásková s časem 1:35:54, druhou příčku obsadila Hana Jiroušková s časem
1:42:25, jako třetí doběhla Dana Jiřičná s časem 1:48:24. Dosažené výkony
ostatních závodníků můžete sledovat ve výsledkové listině.
Lidový běh
Celkově se přihlásilo 14 závodníků, na prvních třech místech se umístili
Vojtěch Vopařil (10:57), Tomáš Vopařil (11:37) a Vojtěch Záhorský (12:58),
dále doběhli v pořadí Jana Kašparová, Daniel Petrásek, Andrea Kubínová,
Jan Mühldorf, František Cipl, Ondřej Konvalina, Johanka Chytková, Kateřina
Štíchová, Anna Hamplová a Petr Kozler.
Dětský běh
Celkově se přihlásilo 31 dětských závodníků
V kategorii předškolních dětí do 6 let (100 m) se účastnilo 10 závodníků - na
prvních třech místech se umístili Evelína Petrásková, Šimon Petrásek a Oliver
Mlejnek, dále závod zdárně dokončili v pořadí Kateřina Šanderová, Petr
Konvalina, František Omasta, Petra Smelíková, Michal Fuchs, Michal Kubíček,
Amálka Zemanová.
Kategorie mladší školní děti do 10 let (250 m) - přihlásilo se 13 závodníků, na
prvních třech místech se umístili Matěj Svoboda, Jan Šandera a Jakub Zajíc,
dále závod zdárně dokončili v pořadí Mariana Konvalinková, Viktorie
Petrásková, Šimon Dastych, Viktorie Purkyňová, Lucie Mülerová, Jarda Petrásek,
Adéla Šebánková, Emilie Purkyňová, Eliška Svobodová, Laura Formánek.
Kategorie starší školní děti nad 10 let (500 m) - přihlásilo se 8 závodníků, na
prvních třech místech se umístili Vojtěch Vopařil, Ondřej Dubják a Michaela
Chmelová, dále závod zdárně dokončili Vladimír Vávra, Tomáš Vopařil, Ondra
Müller, Šimon Dastych a Ondra Konvalina.
Všichni zaregistrovaní běžci hlavní závod dokončili. Všem závodníkům velmi
děkuji za účast a gratuluji k vynikajícím sportovním výkonům. Děkuji partnerům
Kácovského běhu a všem kteří nám s organizací akce pomáhali a podpořili nás.
Těším se za rok ve zdraví nashledanou na 12. ročníku Kácovského běhu.
MUDr. Tomáš Chytka

