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Pardubický Pavel Dymák je dal-
ším běžcem, který se zapsal do listi-
ny vítězů Velké ceny Třebíče v běhu 
na 10 000 m. Rozšířil tak seznam, 
jemuž i po 33. ročnících vévodí troj-
násobný zápis legendárního Emila 
Zátopka. 

Pátému z letošního mistrovství 
republiky v půlmaratonu k tomu 
na městském stadionu stačil čas 
32:54,49. Vyšší laťka byla nasazena v 
rámcových disciplínách, zejména ve 
vrzích. K prvenství v nich byla téměř 
nutná medaile z republikového šam-
pionátu: vítěz oštěpu, pardubický Jaro-
slav Jílek (74,63 m), je medailistou 
stříbrným, diskařský premiant Igor 
Gondor z Univerzity Brno (57,04 
m) bronzovým a první v kouli, lito-
myšlský Tomáš Kozák (18,75 m), 
byl na republice „bramborový“, čili 
čtvrtý.  

Ve sprintu a v dálce putovaly ceny 
za prvenství do ciziny, o což se přiči-
nili ukrajinští závodníci Oleh Dany-
lyuk (10,80 na stovce) a Dmytro 
Chornota (714 cm v dálce). Z atletů   
pořádajícího Spartaku Třebíč se nej-
lépe představili Bára Doležalová, kte-
rá vyhrála stovku a dálku, Josef Ry-
gl, druhý na míli, v dorosteneckých 

kategoriích pak uzdravený Aleš Svo-
boda, první ve všech třech vrzích, a 
vítězka hodu oštěpem Denisa Chlu-
mecká.

Z výsledků 33. ročníku Velké 
ceny Třebíče: 60 m žactvo: 1. Vese-
lý (Spartak Třebíč) 8,96 – 1. Vostá-
lová ( Jihlava 8,59, 2. Gallová 8,66, 3. 
Mutlová 8,90 (obě Spartak Třebíč). 
100 m: 1. Danylyuk 10,80, 2. Chor-
nota 11,07 (oba Ukrajina), 3. Gocala 
(Č. Budějovice) 11,72 – 1. Doležalo-
vá (Spartak Třebíč) 12,69, 2. Kubi-
cová (Spartak Praha 4) 13,02, 3. 
Růžičková (Spartak Třebíč) 13,56. 
Míle: 1. Zenkl (Vítkovice) 4:15,19, 
2. Rygl 4:23,84, 3. Jelínek 5:07,02 
(oba Spartak Třebíč) – 1. Bohusla-
vová (Třebíč) 7:02,95. 10 000 m: 
1. Dymák (Pardubice) 32:54,49, 
2. Štěpánek (SK ULTIMA K. LAP 
TEAM)39:27,74, 3. M. Bohuslav 
(Třebíč) 39:51,75 – 1. Nováková 
(H. Brod) 38:13,64. 100 m přek.: 1. 
Janotová (Trutnov) 16,52, 2. Dobro-
volná ( Jihlava) 16,78, 3. Sedláčko-
vá (Spartak Třebíč) 16,98. Výška: 
1. Nikl (H. Brod) 190, 2. Nikodem 
( Jihlava) 190, 3. Kabíček (Tábor) 
190 – 1. Panovská 160, 2. Zykáno-

Velkou cenu vyhrál pardubický Dymák

Osmým dílem pokračoval Světo-
vý pohár v kvadriatlonu. V polském 
Wolstynu se konalo MS na střed-
ní trati. Startující z Polska, ČR, 
Švédska, V. Británie, Španělska a 
Německa závodili na tratích 1,5 
km plavání, 40 km cyklistiky, 8 km 
na kajaku a 10 km běhu. Nechyběli 
mezi nimi tradiční účastníci seriálu 
SP z Třebíče. 

Oddíl Ledních medvědů repre-
zentoval v kat nad 60 let Zdeněk 
Mikoláš. Cílovou fotobuňkou pro-
běhl v čase 4:07,38 h, což zname-
nalo nepopulární 4. místo. Stejné 
umístění zaznamenal z TJ Sp. Tře-
bíč Petr Mejzlík. Ten se do cíle 
dostal za 3:28,06 h a upevnil si 
tím vedoucí postavení ve SP mezi 
„padesátníky“. Zajímavostí je, že 
pořadí této kategorie přesně kopí-

Třebíčáci byli bramboroví

Zdeněk 
Mikoláš

rovalo výsledky závodu loňského 
roku.

Vítězem závodu a mistrem svě-
ta se stal Garcia Peces ze Španěl-
ska za čas 2:41,12 h. Světový pohár 
pokračuje v Maďarsku v nedě-
li 30. srpna Mistrovstvím Evropy 
ve sprintu a týden na to končí v 
německém Bergsee. „Většinou bý-
vá člověk ze čtvrtého místa zklamán, 
ale tohle vzhledem k okolnostem je to 
dobrý,“ konstatoval Mejzlík.  –zt-

V Lyonu ve Francii se konalo Mistrovství světa sportovců veteránů. Zúčast-
nili se sportovci ze 135 států. V české výpravě startoval také třebíčský cho-
dec Stanislav Marek. V závodě na 5 kilometrů skončil třebíčský závodník na 
desátém místě. Na trati 10 km obsadil velmi pěkné druhé místo a získal stří-
brnou medaili. Zlepšil si osobní rekord o jednu a půl minuty. Na trati 20 km 
opět obsadil druhé místo. Osobní rekord zlepšil o sedm minut. 

Standa Marek původně zamýšlel v 73. letech už ukončit svoji závodní čin-
nost. Po dosažených úspěších se však pochopitelně rozhodl, že bude v tomto 
náročném sportu pokračovat. V neděli 20. září se bude konat od jedenácti 
hodin u Máchova jezírka Memoriál Miloše Morávka. Součástí této akce bude 
i Mistrovství republiky v chůzi veteránů i veteránek.  –jk-

Standa Marek se vrátil 
se dvěma medailemi

Srdce Prahy zažilo o víkendu 15.-
16. srpna historicky první triatlono-
vý závod – TRIPrague. Závod v délce 
polovičního Ironmana (1,9 km plavá-
ní, 90 km na kole a 21,1 km běh) přilá-
kal přes 400 závodníků z 9 zemí. Před-
cházelo mu v průběhu víkendu také 
mnoho doprovodných akcí. 

V sobotu to byl aquatlon pro věkové 
kategorie. V tomto závodu měl oddíl 
TT  TJ Sp. Třebíč zastoupení v Luká-
ši Hálovi. Ten v kat. 12-13 let na tra-
ti 0,2-1,6 km zvítězil časem 7:59 min. 
V neděli pak na trať vyrazili kromě 
závodníků hlavního závodu také účast-
níci Frekvence 1 MiniTRI. 

Vzdálenost 380 metrů plavání, 18 
kilometrů na kole a 4,2 kilometru 
běhu, jež odpovídá jedné desetině 
Ironmanských tratí, byla určena pře-
devším začínajícím triatlonistům a 
dalším sportovcům, kteří měli chuť 

poprvé triatlon vyzkoušet. Na startu 
nechyběl třeba matador vytrvalostních 
tratí prof. Jan Pirk. Zde třebíčský oddíl 
zastoupení neměl. 

Za to v závodu TRIPrague, který je 
nováčkem v sérii Českého poháru v 
dlouhém triatlonu „Ford Czechman 
Tour“ a již první ročník patřil k vrcho-
lům triatlonové sezóny, měl hned dva 
zástupce, kteří ve svých věkových kate-
goriích výrazně promluvili do pořa-
dí. Luboš Hála vystoupil na pódium 
se stupni vítězů mezi muži 50-54 let 
pro 2. místo za čas 5:21,02 h a na stej-
ný stupeň se postavil Petr Mejzlík 
/5:57,44 h/, startující o kategorii výše. 

Vítězem závodu se stal letošní mistr 
Evropy na těchto vzdálenostech Filip 
Ospalý časem 4:07,55 h. „Myslím, 
že do pár let bude TRIPrague součástí 
některé z velkých mezinárodních sérií,“ 
dodal vítěz.  –zt-

Triatlonisté měli úspěch

Předposledním dílem pokračo-
val ve Žďáru nad Sázavou 29. roč-
ník Kepák Jihomoravské triatlonové 
ligy /Kepák JMTT  liga/. Olympijský 
bezhákový triatlon s 1500 metry pla-
vání v Pilské nádrži, 40 kilometry na 
kole na spravedlivé, kopcovité trati s 
kvalitním povrchem a 10 kilometry 
v okolí Pilské nádrže přilákalo téměř 
stovku závodníků. 

Tomuto hlavnímu závodu před-
cházel závod štafet a dětí, následoval 

závod dorostenců a juniorů na polo-
viční trati a až po nich přišel na řadu 
hlavní závod s dvojnásobnou účas-
tí závodníků oddílu triatlonu TJ Sp. 
Třebíč.

Závod se vydařil Milanu Procház-
kovi, který v čase 2:19,38 h doběhl 
celkově patnáctý a v kat. 40-49 let to 
znamenalo výborné 2. místo. O kate-
gorii výše dokončil na 7. místě Petr 
Mejzlík /celkově 55./ v čase 2:44,46 
h. –zt-

Procházka byl druhý ve Žďáru

V Hostěrádkách-Rešově skončil 
již 29. ročník Kepák Jihomoravské 
triatlonové ligy. Bodově zvýhodně-
ný závod /+10 % k bodovému zis-
ku/ si nemohli nechat ujít závodní-
ci, pomýšlející na celkové umístění. 

Ani nejteplejší den v roce neodra-
dil rekordních 101 závodníků, kteří 
se postavili na start 3. ročníku hos-
těrádského triatlonu. Tito usilovali 
na trati 0,7-20-5 km o co nejlepší 
umístění nejen v závodě, ale i v cel-
kovém hodnocení ligy pro letoš-
ní rok /sčítají se 4 bodově nejlepší 
výsledky ze 6 závodů/. 

Mezi nimi nechyběli aspiranti na 
celkové umístění v seriálu Milan 
Procházka a Petr Mejzlík - oba z 

oddílu TT  TJ Sp. Třebíč. Prvně 
jmenovaný v kat. 40-49 let dosáhl 
na první vítězství v závodě v letoš-
ním ročníku, a to jej vyneslo na 1. 
místo celkového hodnocení kate-
gorie. Dosáhl času 1:09,11 h a v 
celkovém pořadí závodu uzavíral 
první desítku. Petr Mejzlík už tak 
úspěšný v závodu nebyl, přes to 5. 
místo mezi muži 50-59let znamená 
celkové 2. místo v kategorii. Závod 
dokončil časem 1:20,59h /46./.

Z téhož oddílu ještě startoval 
Tomáš Hort, který v kat. 20-29 
let obsadil 5. místo časem 1:16,55 
h. Vítězem závodu se stal Tomáš 
Kozel ze Slávie Praha časem 
1:01,45h. –zt-

Procházka se stal vítězem ligy

vá 160 (obě Tábor), 3. Drápalová 
(Olymp Brno) 160, 5. Vaníčková 
(Spartak Třebíč) 150. Výška žáky-
ně: 1. Gallová 150, 2. Pražáková 145, 
3. Teplanová 130 (všechny Spartak 
Třebíč). Dálka: 1. Chornota 714, 2. 
Danylyuk 685, 3. Šejstal (Vlašim) 
668, 5. Vorlíček (Spartak Třebíč) 
591 – 1. Doležalová 541, 2. Růžičko-
vá 449. Dálka žákyně: 1. Teplanová 
467, 2. Mutlová 453, 3. Fixová (H. 
Brod) 452. Koule: 1. Kozák (Lito-
myšl) 18,75, 2. Panasiuk (Ukrajina) 
15,22, 3. Gondor (Univerzita Brno) 
15,01, 5. Kliner (Spartak Třebíč) 
13,55 – 1. Staňková (Kladno) 12,94, 
2. Urbanová (Č. Budějovice) 11,52, 
3. Rösslová (Trutnov) 11,45. Koule 
dorost: 1. Svoboda 14,05 – 1. Šim-

ková 11,52, 2. Neumannová 10,52 
(všichni Spartak Třebíč). Disk: 1. 
Gondor 57,04, 2. Panasiuk 56,67, 3. 
Jirásek (Pardubice) 50,13, 5. Kliner 
38,59 – 1. Staňková 54,75, 2. Kubi-
cová 45,10, 3. Rösslová 33,89, 5. 
Neumannová 31,54. Disk dorost: 
1. Svoboda 42,09, Disk žáky-
ně: 1. Pražáková 23,51. Oštěp: 1. 
Jílek (Pardubice) 74,63, 2. Dvořák 
(H. Brod) 60,98, 3. Šanko (Klad-
no) 58,08 – 1. Drápalová 45,11, 2. 
Mocharová (Olymp Brno) 43,15, 
3. Bažantová (Tábor) 39,44. Oštěp 
dorost: 1. Svoboda 47,25 – 1. Chlu-
mecká 38,44, 2. Hübschová 34,80, 3. 
Neumannová 27,99 (všechny Spar-
tak Třebíč). Milan Zeibert


