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Dosavadním vrcholem mezinárodních kon-
taktů ZŠ Benešova, ale také atletického oddílu 
Spartaku Třebíč, bylo uspořádání mezinárodní-
ho atletického mítinku žactva. 

Na městském stadioně se při něm představily 
dvě stovky chlapců a děvčat z německých krajů 
Bodensee a Saulheim/Waldheim, francouzské-
ho Lille, belgického Mouscronu a nizozemské-
ho Limburgu. 

Pěti družstvům ze čtyř zemí důstojně sekun-
doval domácí celek, složený z žáků ZŠ Benešo-
va a členů atletického oddílu Spartaku. V celko-
vém pořadí družstev skončila Třebíč třetí, když 
v kategorii starších žákyň obsadila druhé, mezi 
mladšími žákyněmi a staršími žáky třetí a mezi 
mladšími žáky čtvrté místo. 

Z jednotlivců vynikli sprinter Dvorský, výškař-
ka Bartoňková a vrhačky  Dlapková a Jeřábko-
vá, kteří své disciplíny vyhráli. Tobiáš Dvorský 
byl navíc mezi čtyřmi atlety, jejichž výkon byl v 
dané kategorii vyhlášen jako nejlepší. 

Vedle kvalit sportovních prokázali pořadatelé 
také dobrou úroveň organizační a obojím napl-
nili záměr zakladatelů mítinku z německého 
Bodenseekreis, kteří v roce 1990 chtěli sblížit 
západní Evropu se zeměmi bývalého východní-
ho bloku. 

Proto už šestadvacet let zvou i účastníky z 
těchto států. Třebíč se zúčastnila teprve potřetí 
a už loni si řekla o pořadatelství dalšího ročníku. 
Za čtvrtstoletí existence mítinku se stala tepr-
ve třetím mimo západoevropským hostitelem 

a soudě podle nizozemských, belgických, fran-
couzských i německých reakcí byla hostitelem 
úspěšným. Není vyloučeno, že by se pořadatel-
ství mítinku v budoucnu do našeho města vrá-
tilo.     

Z výkonů závodníků ZŠ   Benešova a Spar-
taku Třebíč při 26. ročníků mezinárodní-
ho    atletického   mítinku:    St. žáci: 60 m:   
1. Tobiáš Dvorský 7,46. St. žákyně: Koule: 
1. Klára Dlapková 10,11. Ml. žákyně: Výš-
ka: Andrea Bartoňková 141. Míček: 1. Tereza 
Jeřábková 35,88. 

Pořadí družstev: 1. Limburg 405 bodů, 2. 
Lille 338, 3. Třebíč 316, 4. Saulheim/Waldheim 
268, 5. Bodenseekreis 245,5, 6. Mouscron 124. 

 Milan Zeibert 

Mladí atleti z pěti zemí závodili v Třebíči

Jeden z největších letošních triat-
lonových podniků na Slovensku se 
uskutečnil v neděli 13. září v Šamorí-
ně v multifunkčním areálu Elements 
Resort. 

Mezinárodní mistrovství Slovenska 
na tratích 1,9 - 90 - 21,1 km přilákalo 
na start přes 300 startujících včetně 
úřadujícího mistra Evropy na těchto 
vzdálenostech Filipa Oslalého z Br-
na. Ten potvrdil roli favorita a zvítě-
zil časem 4:00,56 h.. 

Současně to byl poslední pod-
nik seriálu FORD CZECHMAN 
TOUR Českého poháru v dlouhém 
triatlonu. Proto i účast ze strany čes-
kých závodníků byla velmi početná. 

Z oddílu triatlonu TJ Spartaku Tře-
bíč se na start postavil Petr Mejz-
lík startující v kat.55-59 let. Cílem 
proběhl v čase 5:50,47 h na 3. mís-
tě za vítězným Slovákem Milanem 
Dubajem /5:01,57h/ a Ivem Krej-
čím z ČR /5:37,58h/. 

V celkovém hodnocení kategorie 
ve FORD CZECHMAN TOUR 
2015  Českého poháru v dlouhém 
triatlonu to znamená konečné 2. 
místo celkovým ziskem 387,55 
bodů. Vítězem této kategorie pro 
letošní rok se stal Ivoš Krejčí z Uni-
čova /400,06 b/. 

Třetí místo obsadil Michal Bareš 
/288,66 b/ z Prahy. Po vítězství ve 

Světovém poháru v kvadriatlonu 
to je další úspěch Petra Mejzlíka v 
letošní vydařené sezóně.

Tímto závodem byla ukončena 
veleúspěšná pohárová sezóna tře-
bíčských triatlonistů. Na slavnost-
ním vyhlášení v Karlových Varech 
/14.11./ vedle Mejzlíka nebu-
de z oddílu triatlonu totiž chybět 
Tomáš Kříž, vítěz věkové katego-
rie starších žáků 14-15 let, a Luboš 
Hála, vítěz kategorie mužů nad 50 
let v Českém poháru v olympijském 
triatlonu 2015.

„Tohle se povedlo. Tak vysoko jsem se 
před startem neviděl. Ale dílo to bylo 
pěkné,“ konstatoval Mejzlík.   -zt-

Třebíčští triatlonisté válíKříž se stal 
vicemistrem 
v triatlonu

Lázeňské Karlovy Vary hostily kro-
mě Evropského poháru také Český 
pohár v triatlonu. V kategorii žáků 
byl závod Mistrovstvím ČR. Výbor-
ně si vedl v kategorii starších žáků 
Tomáš Kříž. Na trati 400 metrů pla-
vání, 8 km kolo a 3 km běh obsadil 
časem 29:50 min. 2. místo a získal 
stříbrnou medaili. 

Zlato putuje do Prahy zásluhou 
Matěje Buriana a bronz získal Pospí-
šil, vítěz prestižní olympiády mlá-
deže. V kategorii nad 50 let zvítězil 
třebíčský Luboš Hála. Dorostenec 
Trutna z průběžně pátého místa pro 
křeče ze závodu odstoupil.  -zt-


