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Po Běhu na Hrádku a Třebíčském 
aquatlonu pokračuje třetí ročník vytrva-
lostního poháru McRA I CUP sobotním 
Cross country horských kol na Mařen-
ku. Závod, který si v loňském roce odbyl 
velmi úspěšnou premiéru, proběhne 9. 
května v obci Předín a jejím okolí, trasy 
vedou po asfaltových a lesních cestách 
v okolí hory Mařenky. Závodit se bude 
celkem v 11 kategoriích, připravena je 
řada tratí, nejkratší o délce pouhých 400 
metrů je určena pro nejmenší cyklis-
ty, nejdelší, 32kilometrovou trať budou 

muset absolvovat muži a pro ženy je při-
praven okruh o délce 18 km. Přihlášky 
lze podat přímo na místě v den koná-
ní závodu, nebo prostřednictvím webu 
triatlon-trebic.cz, kde naleznete veškeré 
informace, které se Cross Country týka-
jí. Děti do 17 let mají tradičně startovné 
zdarma.

Přijeďte si zazávodit a užít si skvělou 
sportovní sobotu! Těšíme se na vás 9. 
května 2015 od 9 hodin ráno na fotba-
lovém hřišti v Předíně. Tým McRA I 
CUPu (pi-t05-55ah)

První závod ze série Třebíčského 
vytrvalostního poháru  McRA I CUPU 
2015 se uskutečnil v neděli 19. 4. 2015. 
Třetí ročník závodu odstartoval tra-
dičně BĚHEM NA HRÁDKU. Ten-
to závod je zařazen i do Třebíčského 
bežeckého poháru 2015. Běhalo se 
po parkových a lesních cestách v okolí 
Hrádku a kolem vodovodního rybníka. 
V jednotlivých kategoriích byly udě-
leny diplomy a věcné ceny. Pořadatelé 
byli se závodem spokojeni a potěšila je 
především velká účast dětí. Ty vytvoři-
ly kouzelnou a veselou atmosféru, kte-
rá provázela celý závod. Počasí závod-
níkům přálo a po celou dobu závodu 
svítilo příjemně sluníčko. Návštěvnost 
na závodu byla za poslední tři roky nej-
vyšší. Poměřit své běžecké schopnosti 
přišlo dohromady 65 dospělých a 132 
dětí ve věku od dvou do sedmnácti let. 

Závod byl rozdělen do 15 kategorií. 
Nejmenší benjamínci běželi 360 met-
rů a každého z nich za cílovou páskou 
čekala medajle a nějaká ta drobnost pro 
potěšení. Muži si odběhli 6 600 metrů a 
ženy 4 400 metrů. 

Vítěz v kategorii muži nad 50 let se 
stal Pavel Kratochvíl, muži 40 - 49 let – 
Jaroslav Vítek, muži 18 - 39 let – Josef 
Rygl. V kategorii ženy nad 35 let zví-
tězila Ludmila Vermešová a v katego-
rii ženy 18 - 34 let Lucie Dobrovol-
ná. Všem vítězům moc gratulujeme a 
ostatním přejeme hodně štěstí v dalších 
závodech.

Pokračování dalšího závodu Aguatlo-
nu proběhne 25. 4. 2015.

Výsledky a fotografi e naleznete na 
http://www.triatlon-trebic.cz/mcrai-
cup/vysledky-beh-na-hradku-2015

 (pi-t05-55h)

Pozvánka na Závody
horských kol na horu Mařenku

Chcete mít stabilní !
 

  bezúhonnost a spolehlivost
  komunikativnost 

  samostatnou práci


