Kácovský běh 14. ročník - 29.8.2020 - zhodnocení
Čtrnáctý ročník Kácovského běhu proběhl v exponovaném COVID-19 čase ve
zvýšeném hygienicko-epidemiologickém režimu. Příprava tratě byla letos
náročnější, vzhledem k proběhlým systémovým lesním probírkám, jsme v
lesních cestách na několika místech tratě museli motorovou pilou řezat
popadané velké stromy, křovinořezem jsme prořezávali bujnou lesní i polní
vegetaci. Celou noc před závodem a nad ránem vytrvale hustě pršelo a současně
foukal prudký vichr, takže značení tratě včetně odvátých plastových ukazatelů
jsme ještě brzy ráno na několika místech opravovali. V den závodu během
dopoledne deštivé přeháňky přešly v mrholení, které sice před startem zcela
ustalo, ale letošní terénní trať zůstala podmáčená místy až bahnitá. Hlavní závod
odstartovala starostka městysu Kácov Mgr. Soňa Křenová a i přes náročnější
podmínky nakonec všichni zaregistrovaní běžci hlavní závod bez zranění
úspěšně dokončili v nohách s předepsanými 19 312 m.
K hlavnímu závodu se přihlásilo 44 závodníků, z toho 9 žen.
Vítězem kategorie mužů se stal Norbert Klvaň s časem 1:27:59, na druhém
místě se umístil Filip Grusz s časem 1:31:15, třetí místo obsadil Josef
Melichar s časem 1:32:01. V kategorii žen se na prvním místě umístila
Martina Hampejsová s časem 1:34:03, druhou příčku obsadila Dana Jiřičná s
časem 1:45:48, jako třetí doběhla Alena Smrčková s časem 1:52:17. Dosažené
výkony ostatních závodníků můžete sledovat ve výsledkové listině.
Lidový běh
Celkově se přihlásilo 38 závodníků, na prvních třech místech se umístili
Stanislav Šibrava (10:59), Lukáš Gabko (11:47) a Mikuláš Klvaň (11:48),
dále do cíle doběhli Matěj Gabko, Roman Choutka,Tereza Lapáčková, Kateřina
Sejková, Marek Klvaň, Vladimír Třešňák, Jakub Duchoň, Marek Vacák, Matyáš
Borek, Václav Třešňák, Matyáš Patera, Lucie Šafrová, Viktor Šichman, Miloš
Otava, Vendula Závorková, Filip Lamač, Adam Kozler, Petra Kotýzová, Martin
Šafra, Zdeněk Jelínek, Lukáš Girman, Tereza Novotná, Daniel Kramarev, Jan
Nejedlý, Ondřej Vaník, Vojtěch Kašák, Richard Vodrážka, Johana Chytková,
Tomáš Chytka, Jan Hakr, Ema Kubešová, Nikolas Silný, Samuel Šebesta, Jakub
Naňko a Vojtěch Tůma.
Dětský běh
Celkově se přihlásilo 20 dětských závodníků.
V kategorii předškolních dětí do 6 let (100 m) se účastnilo 7 závodníků - na
prvních třech místech se umístili Josefína Novotná, Agáta Šafrová, Mariana

Vojtíšková, dále závod zdárně dokončili Tereza Fejfarová, Matěj Novotný,
Damián Veselý a diplom za účast obdržel Václav Pražák.
Kategorie mladší školní děti do 10 let (280 m) - přihlásilo se 6 závodníků, na
prvních třech místech se umístili Lukáš Flígr, Klára Šafrová, Patrik Šibrava,
závod dále zdárně dokončili Adéla Gabková, Vojtěch Pražák, Ondřej Duchoň.
Kategorie starší školní děti nad 10 let (560 m) - přihlásilo se 7 závodníků, na
prvních třech místech se umístili Tereza Lapáčková, Matěj Gabko, Jan
Nejedlý, dále závod zdárně dokončili Tomáš Kozler a Tobiáš Rezek a
účastnický diplom obdržela Ela Kozlerová.
Všem závodníkům velmi děkuji za účast, gratuluji k vynikajícím sportovním
výkonům a těším se za rok nashledanou na 15. ročníku Kácovského běhu.
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