
STRANA 24 Sport NJR – BŘEZEN 2017

V březnu odstartuje další ročník zá-
vodu AXIS, při kterém se běhá noční 
Jihlavou.

Hlavní tratě závodu jsou na 10 a 5 
kilometrů, běží se v sobotu 25. břez-
na a start bude na lávce za Kaufl an-
dem.  

Děti 3–7 let startují v 19 hodin, 
děti 8–11 let v 19.10, děti 12–14 let 
v 19.20, závod na 10 km ve 20 hodin 
a závod na 5 km ve  20.05 hodin.

Pořadatelé doporučují čelovky, tra-
sa u Českého mlýna může být bez 
pouličního osvětlení. Startovné činí 
pro dospělé 200 Kč do 28. 2. 2016 
(rozhodující je připsání částky na 
účet), registrace na místě je možná, 
ale startovné se zvyšuje na 300 Kč. 
Štafety zaplatí 600 Kč za celou šta-
fetu.

Děti od 3 do 14 let poběží zdarma.
Prvních 200 registrovaných závod-

níků v dospělých kategoriích a v do-
rostenecké získá originální čelenku 
závodu, každý účastník obdrží ori-
ginální účastnickou medaili po pro-
běhnutím cílem. 

Více info na www.nocni10.cz, zá-
štitu nad závodem převzal primá-
tor Jihlavy Rudolf Chloupek.
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Noční běh Jihlavou Jihlavská 24 MTB
7. ročník Jihlavské 24 

MTB se blíží
Tradiční vytrvalostní závod na hor-

ských kolech Jihlavská 24 MTB se 
uskuteční o víkendu 19.-21. května. 
Je největším závodem na horských 
kolech na 24 hodin v ČR. Závodu se 
účastní vždy přes 300 závodníků.

Trať bude z velké části shodná 
s tratí 2016. Délka 8 km, převýšení 
200 m. Trať povede z Amfi teátru le-
soparkem Heulos, Starou plovárnou, 
přes Masarykovo náměstí zpět do 
Amfi teátru. 

Závod je součástí Československé-
ho seriálu 24 hodin MTB. Další za-
vody se uskuteční v Malackách, Žili-
ně a Náchodě.

Je připravený osvědčený dopro-
vodný hudební festival, na kterém se 
představí následující kapely - Jihlav-
ští Joyners, Hodiny se svým hitem 
Stmívání a legenda českého pop-roc-
ku TURBO!

V sobotu bude pro děti od 2 do 10 
let připraven závod na odrážedlech, 
koloběžkách a kolech.
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Prvoligoví hokejisté HC Dukla 
Jihlava začali 26. února čtvrtfinále 
play off WSM-Ligy. Svěřenci trené-
rů Petra Vlka a Františka Zemana 
obsadili po základní části ligy dru-
hé místo a na svého soupeře čekali 
až do odehrání předkola play off.

Tím se nakonec stal celek HC 
Frýdek-Místek, letošní nováček 
WSM-Ligy a farma extraligového 
Třince. Celá série, hraná na čtyři 
vítězné zápasy začala na Horáckém 
zimním stadionu. V prvním utká-
ní zvítězila Dukla až po boji a po 
prodloužení 4:3 (2:0, 1:2, 0:1 – 
1:0).

V první části sice domácí získali 
dvoubrankové vedení, ale o to při-
šli v polovině hrací doby. Dukla se 
poté dostala opět do dvoubranko-

vého trháku, ale to trvalo jen něko-
lik vteřin, poté hosté snížili.

Ve třetí části Frýdek vyrovnal, 
nicméně vítězství si Dukla zajisti-
la v prodloužení. Hned druhý den 
27. února se hrál v Jihlavě druhý 
zápas série. Dukla opět vyhrála 
2:0 (1:0, 0:0, 1:0). V celém utká-
ní měli hokejisté z krajského měs-
ta převahu, ale hosty držel stále ve 
hře výborně chytající gólman. 

Třetí zápas čtvrtfinále play off 
se odehrál ve Frýdku-Místku ve 
čtvrtek 2. března, čtvrtý zápas se 
hraje v pátek 3. března. Případné 
další termíny série jsou v pondělí 
6. března v Jihlavě a 8. března ve 
Frýdku-Místku. Případný sedmý a 
rozhodující zápas série by se ode-
hrál 10. března v Jihlavě.  -vš-

Dukla začala play off výhrami
Předposlední únorový víkend se na-
plno rozjela jarní část fotbalové ePo-
jisteni.cz ligy. Jihlavský klub v ní svá-
dí tvrdý boj o přežití. První důležitý 
krok udělal domácím vítězstvím na 
Hradcem Králové 3:1, hlavním kon-
kurentem v boji o záchranu.

Díky zisku tří bodů FC Vysoči-
na opustil sestupovou příčku, kte-
rou přenechal zmíněnému soupeři. 
„Dosáhli jsme velmi cenného vítězství. 
Je důležité, že jsme vyhráli dvoubran-
kovým rozdílem. Díky tomu máme s 
Hradcem lepší vzájemnou bilanci,“ 
konstatoval kouč Michal Bílek.

Na jeho svěřencích byla znát po 
závěrečném hvizdu úleva. „Ale tím 
to nekončí. Naopak to začíná. Dotáhli 
jsme se na ostatní týmy a musíme bo-
jovat dál,“ dodal útočník Pavel Dvo-
řák. 

Stejně jako Hradec při-
vítá Jihlava v domácím 
prostředí i další papírově 
schůdné soupeře, ohro-
žené sestupem, například 
Brno a Příbram. „Tyto zá-
pasy musíme zvládat za tři 
body. A samozřejmě přivézt 
i nějaké z venku,“ má jasno 
Dvořák. 

Vedení FC Vysočina bě-
hem zimní přestávky ni-
jak mohutně neposilovalo. 
Dalo důvěru stávajícímu 
kádru, který doplnilo o 
bosenského středopola-
ře Marina Popoviče. Pů-
vodně počítalo rovněž se 
službami defenzivního 

univerzála Martina Nového z praž-
ské Sparty, z jehož hostování ovšem 
nešlo.  

Jak se totiž ukázalo, byla by Jihlava 
už jeho čtvrtým klubem v letošním 
soutěžním ročníku (Vlašim, Sparta, 
Jablonec). A pravidla povolují re-
gistraci pouze ve třech. Nový se tak 
musel vrátit na Letnou do sparťan-
ské juniorky.

Únorové výsledky: SLAVIA PRA -
HA – JIHLAVA 2:0, branky: 28. a 
50. z pen. Škoda. JIHLAVA – HRA -
DEC KRÁLOVÉ 3:1, branky: 23. a 
27. Ikaunieks, 35. Dvořák – 52. Ší-
pek.

Jarní domácí zápasy Jihlavy (ter-
míny se mohou změnit): KA RVI-
NÁ (11. 3.), SLOVÁCKO (1. 4.), 
SPARTA PRA HA (15. 4.), BRNO 
(29. 4.), PŘÍBRA M (20. 5.).  -cio-

Odstartoval boj o záchranu

1. Slavia 18 12 5 1 40:13 41 
2. Plzeň 17 12 4 1 27:  9 40 
3. Sparta 18 10 5 3 32:16 35 
4. Zlín 18  9 6 3 27:18 33 
5. Ml. Boleslav 18  8 6 4 30:20 30 
6. Teplice 18  6 6 6 20:17 24 
7. Karviná 18  6 5 7 23:27 23 
8. Jablonec 17  5 6 6 26:26 21 
9. Dukla 18  5 5 8 23:22 20 
10. Slovácko 18  4 8 6 20:25 20 
11. Brno 18  3 10 5 21:29 19 
12. Bohemians 17  5 4 8 15:23 19 
13. Liberec 18  3 7 8 11:18 16 
14. Jihlava 18  3 7 8 14:26 16 
15. Hr. Králové 17  5 1 11 18:31 16 
16. Příbram 18  2 3 13 13:40   9 

HOKEJISTÉ HC Dukla Jihlava (v červeném) začali čtvrtfi nále play off  WSM-
Ligy dvěma výhrami nad Frýdkem-Místkem.  Foto: Vladimír Šťastný


