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Janíčková skončila pátá

Tečku za letošním ročníkem Svě-
tového poháru v kvadriatlonu udělal 
závod v Norsku. Hlavní město Oslo 
hostilo poslední z osmi letošních 
zastavení. 

Za účasti závodníků šesti zemí, 
(CZE, GER, HUN, AUT, SVK a 
NOR), se za velmi pěkného sluneč-
ného počasí odjel v sobotu 17. září 
závod s objemy 1,5 km plavání, 48 
km cyklistiky, 8 km na kajaku a 10 
km běhu i za asistence Petera Nortu-
ga, který na úseku cyklistiky ve stej-
nou dobu trénoval na kolečkových 
lyžích.

Vítězem závodu se stal favorizo-
vaný Němec Stefan Teichert před 
Maďarem Czimou a domácím Kris-
tianem Saeterhaugem. 

Na sever Evropy se vydal s cílem 
udržet průběžné vedení ve Světo-
vém poháru 2016 v kat. nad 50 let 

také Petr Mejzlík (TJ Spartak Tře-
bíč,  spolek). 

Závod se mu ne úplně vydařil, přes 
to i 5. místo (17. celkově) mu stačilo 
k zisku malého glóbu za vítězství v té-
to kategorii. Celkovým ziskem 390 b 
tak obhájil loňský úspěch. Druhé mís-
to obsadil Polák Romek Pietrzak (250 
b), třetí skončil Peter Moysey z Nové-
ho Zélandu (240 b).

Zdeněk Mikoláš (KLM Třebíč), 
přesto že se závodu nezúčastnil, 
bodový zisk z předešlých závodů 
(210 b) mu stačil na zisk bronzo-
vé medaile za 3. místo v hodnocení 
SP2016 kategorie nad 60 let. 

Zde se vítězem stal Němec Peter 
Appelt (350 b) před Polákem Jerzym 
Gendekem /240 b). Celkovým vítě-
zem Světového poháru 2016 se stal 
Enrique Peces (obhájil loňské vítěz-
ství) ze Španělska.   -zt-

Mejzlík se stal vítězem 
Světového poháru

Na mistrovství České republiky do 
22 let v Kladně obsadila překážkářka 
Spartaku Třebíč Veronika Janíčková 
páté místo. 100 m překážek zaběh-
la za 14,32 s, čímž zlepšila dva roky 
starý vlastní krajský rekord v katego-
rii žen. 

V průběžných republikových tabul-
kách žen, které vede olympionička 
Kateřina Cachová, je osmnáctiletá 

členka tréninkové skupiny Jiřího Kli-
nera třináctá. 

Z výsledků MČR do 22 let 
v Kladně: 100 m přek: 1. Koude-
lová (Olymp Brno) 13,43, 2. Dvořá-
ková 13,95, 3. Semecká 14,19 (obě 
Dukla Praha), 4. Štolová (Chomu-
tov) 14,21, 5. Janíčková (Spartak 
Třebíč) 14,32. miz 

PROGRAM:

14:00 – 17:00

Dětský karneval 
s Hitrádiem Vysočina / 50 Kč
moderátor Milan Řezníček
hry, soutěže, výtvarné dílničky

19:30 – 21:30

Benefi ční večer / 150 Kč 
light show Magnis
pěvecký sbor Coruscante
Lenka Filipová a její doprovod

 Výtěžek ze vstupného bude v plné výši věnován na charitativní účely. 
Předprodej vstupenek do 14. října 2016, 

pokladna MKS – Národní dům, Karlovo nám. 47, Třebíč

MANN+HUMMEL 

BENEFICE
neděle 16. 10. 2016
TŘEBÍČ/FÓRUM


