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Výborně si vedl v letošní dráhové 
sezoně mladší žák Adam Havlíček. 
Svěřenec trenéra Petra Veleby nejpr-
ve přivezl dvě zlaté medaile z brněn-
ské Letní olympiády dětí a mládeže 
(LODM). 

Na „místo činu“ se vrátil při fi nále 
soutěže všestrannosti OVOV, při níž 
přidal třetí zlato, a znovu při Evrop-
ských atletických hrách (EKA G), které 
vyhrál rovněž. Zatímco LODM je sou-
těží krajských reprezentací, při OVOV 
sportovci závodí za své školy, a při 
EKA G zastupují své země a současně 
mateřské oddíly, což je v Adamově pří-
padě atletický oddíl Spartaku Třebíč. 

Kromě něj na LODM z Třebíčáků 

uspěli baseballisté, kteří skončili druzí, 
a triatlonista Tomáš Kříž, který získal 
bronzovou medaili. V soutěži OVOV, 
které se zúčastňuje jen část škol, se 
kromě Havlíčka, který je žákem ZŠ 
Horka-Domky, umístila i Kristýna 
Neumanová ze ZŠ T. G. Masaryka. V 
individuálním závodě skončila druhá, 
družstvo její školy skončilo osmnácté, 
družstvo ZŠ Horka-Domky třicáté.

Z výsledků LODM: Dálka: 1. Hav-
líček 546 cm. Výška: 4. Dobrovolný 
160 cm. Kriket: 1. Havlíček 67,99 m. 
Z výsledků EKA G: Dálka: 7. Havlí-
ček 514 cm. Kriket: 1. Havlíček 71,56 
m (v kvalifi kaci 75,45 m).  miz

Havlíček byl čtyřikrát zlatý

V sobotu 16. září vyvrcholila v Pří-
brami série FORD CZECHMAN 
TOUR (český pohár v dlouhém triat-
lonu a duatlonu), skládající se z osmi 
závodů. 

Závod s názvem Klasik duatlon Pří-
bram byl současně Mistrovstvím ČR v 
dlouhém duatlonu. Na start závodu o 
objemech 5-60-15 km (běh-kolo-běh) 
v areálu Nového rybníku se postavilo 
110 závodníků, kteří si to rozdali o čes-
ké tituly.

Téměř celý závod proběhl v dešti a 
citelném chladu. Přesto oddílu TT  Tře-
bíč přinesl krásné rozuzlení. Vítězem 
kategorie mužů 50-54 let se časem 
3:18,15 h stal mistrem ČR Milan Pro-
cházka, kterého závěr sezóny zastihl 

ve skvělé formě.  Navázal tak na titul 
vícemistra ČR ve středním TT  ze Žďá-
ru nad Sázavou (26. 8.). Z oddílu TT  
TJ Sp. Třebíč proběhl v čase 4:24,18 
h Petr Mejzlík (kat. 55-59 let) na 5. 
místě. Z Třebíče se závodu zúčastnil 
ještě Jiří Kuzma, který časem 3:58,30 
h obsadil 20. místo v kat. 40-44 let. 
Jeho dcera Tereza v kat. dívek 12-13 
let doběhla na trati 1,5-6-1,5 km na 6. 
místě.

Tímto letošní seriál závodů Ford 
Czechman Tour skončil, závodní-
ci si rozdali poslední pohárové body, 
čeká je závěrečné podzimní slavnostní 
vyhlášení poháru, zasloužený odpoči-
nek a příprava na následující sezonu.
 -zt-

Procházka se stal mistrem ČR

Finálovým závodem letošního Svě-
tového poháru v kvadriatlonu bylo 
tradiční Bergsee v Ratcheru nedale-
ko německého Schlesingenu. Mis-
trovsví Evropy na krátké trati  přilá-
kalo na start celou evropskou špičku. 
Přes padesát závodníků ze SRN, 
CZE, ESP, POR, GBR, POL, HUN 
a NZL se doslova pralo s tratí o obje-
mech 0,75-20-5-5 km (plavání-kolo-
kajak-běh). 

Na startu nic nenasvědčovalo 
tomu, co asi za hodinu mělo násle-
dovat. Již při jízdě na kole začalo 
pršet, nicméně závod pokračoval tře-
tí disciplínou - jízdou na kajaku. 

V jejím průběhu se strhla prů-
trž mračen, silný vítr, a to nejhor-
ší, bouřka. Rychlým závodníkům se 
ještě podařilo po kajaku vyběhnout, 
ostatní byli rozhodčími po dojetí 
kajaku zastaveni...

Závod dokončit tak bylo umožně-
no 25 nejrychlejším. Ostatní nechá-
pavě koukali, protože při běhu je už 
ohrožení blesky, v porovnání s pohy-
bem na vodě, minimální. 

Mezi prvními, kterým nebylo 
umožněno závod dokončit, byl i Petr 
Mejzlík z TJ Spartaku Třebíč, bojují-
cí o druhé místo v celkovém hodno-
cení SP kat. 50-59 let. 

Mistrem Evropy se stal Tomáš Svo-
boda z ČR, před Španělem Jonatha-
nem Monteagudem a legendou 
tohoto sportu, Toralfem Bergem z 
Německa.

Po závodě následovalo slavnostní 
vyhlášení výsledků Světového pohá-
ru pro rok 2017, s předáním medai-
lí a trofejí za celkové umístění, i za 
umístění v jednotlivých kategoriích. 

A to se týkalo i Petra Mejzlíka, kte-
rý v kat. nad 50 let sice loňské vítěz-
ství neobhájil, ale zisk bronzové 
medaile za 3. místo, se ziskem 330 
bodů za vítězným Polákem Romkem 
Pietrzakem (400 b.) a Christianem 
Schmidtem z Německa (360 b.) má 
v konkurenci 35 bodujících závodní-
ků svoji hodnotu. 

Celkovým vítězem Světového 
poháru se stal Čech Tomáš Svobo-
da (430 b.), před Ferencem Csimou 
z Maďarska (390 b.) a českým Leo-
šem Roušavým (385 b). 

„To nejde ani komentovat, normálně 
tam rozhodčí zpanikařili, protože na 
kajacích nás v tý bouřce nechali dojez-
dit, a až jsme šli na běh, tak nás nepus-
tili, stihlo to jen 25 lidí, co mělo štěstí, a 
než se rozhodčí rozhodli, co s tím. 

Do deseti minut bylo po bouřce i deš-
ti, ale čipy nám vzali, a bylo i po závo-
dě. Na prvních pět by to nebylo, ale 
mohl jsem škrtat Komárno a přičíst 
nějaký bod, a druhé místo celkově bylo 
ve hře. 

Ale i třetí je pěkný, jsem za něj rád, a 
zlatou i stříbrnou už mám z minulých 
let, takže nakonec jsem doplnil sbírku,“ 
ohodnotil závod Mejzlík.  -zt-

Mejzlík byl třetí ve Světovém poháru

PETR MEJZLÍK (vpravo) neobhájil ve Světovém poháru vítězství, přesto se 
radoval z třetího místa.  Foto: archiv: P. Mejzlíka 

V rakouském Podersdorfu se konal 
jubilejní 30. ročník Austria Triathlon 
Podersdorf na ironmanských tratích 
s objemy 3,8 - 180 - 42,2 km. Svojí 
účastí jej obohatili také tři závodníci 
oddílu triatlonu TJ Sp. Třebíč. Start 
na vodách Neusiedler See v sedm 
hodin proběhl bez problémů, cyk-
listická a běžecká část závodu již v 
chladném a silném větru.

Svůj první start na těchto objemech 
absolvovala Milada Brabcová. Ved-

la si skvěle, a dokladem je 3. místo v 
kat. žen 40-45 let v čase 11:52,40 h. 
K tomuto úspěchu jí dopomohl také 
kvalitní maratónský čas 4:06 h. 

Z mužů si lépe vedl Miroslav Got-
tlieb, který časem 10:26,43 h obsa-
dil 21.místo v kat. 40-44 let a Roman 
Korner dosáhl času 10:57,07 h, kte-
rý v kat. 45-49 let stačil na 18. místo. 
Vítězem závodu se stal v konkurenci 
305 účastníků z třinácti zemí Čech 
Tomáš Řenč v čase 8:19,35 h.  -zt-

Brabcová třetí v Podersdorfu


