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Osmým dílem pokračoval seriál 
Světového poháru v kvadriatlonu. 
V neděli 24. srpna se letos podruhé 
vrátil do Maďarska na Balaton. Po 
červnovém dlouhém kvadriatlonu 
v Balatonudvari si to nyní závodníci 
rozdali ve sprintu v městečku Bala-
tonukali. 

Závod s názvem Henkel Sprint 
Quadratlon měl objemy 0,8-5-
20-5 km (plavání-kajak-kolo-běh) a 
nepřilákal na start nejlepší závodní-
ky světového poháru, kteří zřejmě 
dali přednost přípravě na MS v Ber-
líně. To se uskuteční poslední srpno-
vou sobotu. I přesto měl závod svo-
ji kvalitu a body v něm získané mají 
stejnou váhu, jako v každém závodu 
zařazeném do SP. 

Z České republiky se zúčastnili ten-
tokrát pouze dva závodníci a shodou 
okolností oba z Třebíče. Petr Mejz-
lík, startující v barvách TJ Spartaku 
Třebíč v kat. nad 50 let, v Maďar-
sku letos nenašel přemožitele a zví-
tězil v čase 2:12,00 h (celkově 8.) 
před Gáborem Magyarem a Jánosem 
Téglasem (oba Maďarsko). 

Zdeněk Mikoláš, který hájí bar-
vy KLM Třebíč, se v kat. nad 60 
let umístil na 2. místě, za Istvánem 

PETR MEJZLÍK I ZDENĚK MIKO-
LÁŠ získali v Maďarsku medaile.

 Foto: archiv P. Mejzlíka

Světový pohár vkvadriatlonu
se konal na Balatonu

Závěrečný díl Českého poháru v 
dlouhém triatlonu  FORD CZECH-
MAN TOUR ČP se konal v Příbra-
mi. Závod s názvem Klasik Duatlon 
byl sedmým a zároveň posledním 
dílem tohoto seriálu ČP. Skládal se 
z 5 kilometrů běhu, 60 kilometrů 
na kole a závěrečných 15 kilomet-
rů běhu. Ovládli jej Luboš Truhlář a 
Slovenka Veronika Otrubová.

Z oddílu triatlonu TJ Spartaku Tře-
bíč se jako ve většině závodů toho-
to seriálu postavili na startovní čá-
ru v kat. 45-49 let Milan Procházka 
a v kat. 55-59 let Petr Mejzlík. Obě-
ma šlo o to, dostat se na stupně vítě-
zů nejen v tomto závodě, ale i v cel-

kovém hodnocení svých kategorií v 
prestižní sérii FORD CZECHMAN 
TOUR ČP 2014. 

Podařilo se obojí. Milan době-
hl třetí z více než 80 účastníků v ča-
se 3:21,54 h (celkově 24.) a Petr 
s časem 4:13,02 h (55.) na stejné 
pozici své kategorie. 

A díky těmto výsledkům je koneč-
né pořadí kategorie 45-49 let násle-
dující: 1. Lácha Pavel (Č. Budějovi-
ce) 398,05 b, 2. Švarc Petr (Příbram) 
378,73 b a 3. Procházka Milan 
378,90 b. A kat. 55-59 let: 1. Krejčí 
Ivo (Uničov) 397,03 b, 2. Kašpárek 
Petr (Pardubice) 395,15 b a 3. Mejz-
lík Petr 378,56 b. -zt-

Triatlonistům se dařilo

Zdeněk Joch, třebíčský cyklista, 
opět letos ukázal své kvality. Na svě-
tovém poháru v rakouském Hartber-
gu se umístil v časovce jednotlivců 
na trase dlouhé 17,6 km na úžasném 
druhém místě, s časem 24:38:57, 
ve své kategorii Master IV. V této 
kategorii startovalo 22 závodníků z 

celého světa. Mistrovství světa, jako 
každoročně, proběhlo v rakouském 
St. Johannu a i tam Joch zabodoval. 
Na trati dlouhé 20 km v silné konku-
renci 33 závodníků v kategorii Klass 
7 obsadil skvělé 3 místo, s časem 
27:40:96 a průměrnou rychlostí 43 
km/h. -zt-

Cyklista Joch patří ke špičce

ZDENĚK JOCH ukázal svoje kvality.  Foto: archiv Z. Jocha

Na počátku se v Praze uskutečnilo 
republikové fi nále soutěže OVOV – 
Odznaku všestrannosti olympijských 
vítězů. Tuto soutěž vymysleli a záro-
veň i organizují dva olympijští vítězové 
v atletickém desetiboji – Robert Změ-
lík a Roman Šebrle. 

Závodí se v deseti disciplínách – 
sprintu na 60 metrů, skoku do dálky, 
hodu míčkem, běhu na kilometr, troj-
skoku snožmo z místa, hodu medi-
cinbalem, přeskocích švihadla za dvě 
minuty, sed–lezích, klicích a shybech 
– rovněž za dvě minuty.

Letos se fi nále v Praze poprvé zúčast-

nilo i družstvo žáků Základní školy T. 
G. Masaryka Třebíč a v soutěži jed-
notlivců Ondřej Hort ze stejné školy. 
Družstvo ve složení Jitka Navrkalová, 
Eliška Trojanová, Adéla Škrdlová, Sára 
Pánková, Jakub Vlk, Lukáš Marek, 
Karel Muzikář a Marek Hobza obsa-
dilo celkové 39. místo, což je v konku-
renci více než dvou tisíc škol, které se 
do tohoto projektu zapojily, jistě velký 
úspěch. Ondra obsadil v rámci repub-
liky osmé místo a získal diamantový 
odznak OVOV. Všem žákům děku-
jeme za vzornou reprezentaci školy i 
města. –dh-

ÚSPĚŠNÍ reprezentanti Základní školy T. G. Masaryka z Třebíče.
 Foto: archiv školy

Reprezentovali školu i město

Zakariásem z Maďarska, časem 
2:35,44 h. Celkovým vítězem závo-
du se stal Maďar István Varga, časem 
1:48,08 h. Mejzlíkovi se tak podařilo 
navýšit bodový zisk ve SP o 10 bodů 
a v průběžném pořadí posílit šan-
ci na pohárové vítězství. „Závod mi 
vyšel, jak jsem potřeboval,“ konstato-
val Mejzlík. -zt-


