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Mejzlík zvítězil na Kypru

PETR MEJZLÍK se raduje z vítězství na Kypru.
V neděli 20. března se uskutečnil v
kyperském městě Ayia Napa dva roky
koronavirem odkládaný triatlonový
festival. Centrem dění byla zátoka Nissi Bay. Do závodů se postupně prezentovalo téměř 180 závodníků z 15 zemí
(mj. Mexika, Francie, Estonska, Ruska, Ukrajiny, Švýcarska, Itálie, Belgie či
Libanonu).
Závod odstartoval ráno v 7.30 hodin
polovičním ironmanem, v 8.15 hodin
následoval start sprintu a v 8.30 hodin
startoval olympijský triatlon. A ve
sprintu na vzdálenostech 0,75 - 24 5 km se představil Petr Mejzlík /TJ
Spartak Třebíč/.
V konkurenci závodníků kat. 50+ si
velké naděje nedělal. Ale po pomalejších úvodních plaveckých tempech v
patnáctistupňové vodě Středozemního
moře se ke konci plavecké části dotáhl
na konec vedoucího „balíku“.
Po vydařeném výkonu na kole se
posouval pořadím nahoru. A v běhu
si pozici mezi soupeři své kategorie
udržel. Časomíra v cíli se zastavila na
hodnotě 1:24,39 hodin, což stačilo
v konkurenci 62 soupeřů na celkové
12. místo a v kategorii 50+ to znamenalo vítězství před dvěma závodníky
z Velké Británie.
Vítězem sprintu
se stal domácí Alexandros Demetriou
časem 1:10,17 hodin.
„Pro mě téměř šokující výsledek. Dva
roky se to odkládalo, nakonec jsem se
rozhodl se tam vydat. Kategorie byla
pro mě nevýhodná, přeci jen už čtvrtým rokem jedu v 60+, ale zase jsme

Foto: archiv P. Mejzlíka

jeli dva a kamarád to vlastně zorganizoval, tak proč ne.
Říkal jsem si, že se tam tak aspoň
jednou podívám. Výsledek jsem nečekal, původně bylo přihlášených 15
padesátníků. Nakonec zima a vítr jich
polovinu odradily, v cílii nás bylo osm,
prý největší zima v tomto období za
posledních 30 let. Ale vítr fučel všech
šest dnů, co jsme tam byli, a teplota
12-13 stupňů nepřelezla. Na závod ale
vylezlo slunce, což bylo dobré. Voda 15
stupňů, takže se většina převlékala.
Dal jsem to v jednom dresu a zimou
jsem netrpěl. Překvapením pro mě bylo,
když jsem na kole dojel do depa. Tam
bylo 6-7 kol, takže hodně vpředu. Koukal
jsem do výsledků a měl jsem 10. plavání
a 6. kolo. Takže někteří fakt asi zmrzli,“
okomentoval závod Mejzlík.
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Běh sadem vyhrál Petr Vitner
Po dvou letech, v nichž nejstarší
přespolní běh na Moravě znemožnila
covidová opatření, se v Lorenzových
sadech opakoval obvyklý scénář. V
81. ročníku závodu, který už po několikáté musel změnit svou trať, zvítězil
pošesté novoměstský Petr Vitner.
Nejlepší z domácích běžců byl triatlonista Martin Hanáček, který skončil pátý. Více se prosadily třebíčské
ženy, když za vítěznou novoměstskou
Karolínou Šípkovou doběhly Denisa
Lesslová a Nikola Štorková. Ještě více
se dařilo chlapcům a děvčatům pořádajícího Spartaku i dalších třebíčských
sportovních klubů ve všech mládežnických kategoriích včetně nesoutěžního běhu rodičů s dětmi.
Vzhledem k počasí, kdy mezi účastníky poletovaly sněhové vločky, prokázali všichni startující od nejmladšího
po nejstaršího běžce, devětasedmdesátiletého Vladimíra Koukala ze Sokola Stařeč, velkého sportovního ducha.
Počasí ovšem pořadatelé nemohli
ovlivnit, jen se snažili dodržet prastarou tradici, že Během Lorenzovými
sady první sobotu po prvním jarním dni se zahajuje atletická sezona.
Naopak maximálně se věnovali organizaci nové podoby tratí, na které
se snesla hlasitá a nevybíravá kritika
novoměstského trenéra Hubáčka.
Se svým názorem však zůstal osamocen, ostatní přenesení startu a
cíle z úzké asfaltové cesty podél plotu HFK na plochu bývalého tréninkového hřiště pod Sportovní ulicí
akceptovali. A to byli mezi diváky i
startujícími hned čtyři domácí vítězové závodu: Jan Nechvátal (první
v letech 1957 – 1959, 1968 a 1970)
se svým synovcem Jiřím (vítězem

ročníku 1987) i stále aktivní veteráni Jaroslav Bohuslav (první v l. 1982
a 1989) a Petr Motálek (první v r.
1991).
Z výsledků 81. ročníku Běhu
Lorenzovými sady: Memoriál Josefa Popeláře na 4700 m: 1.
Vitner (Nové Město) 17:14, 2. Šacl
(Oymp Praha) 17:27, 3. Dolák (Jihlava) 18:18. Ženy 2 700 m: 1. Šípková (Nové Město) 12:35, 2. Lesslová
13:98, 3. Štorková (obě Spartak Třebíč) 13:38. Dorostenci 2700 m: 1.
Vorálek (Jihlava) 10:21, 2. Křenek
(Žďár) 10:28, 3. Vančura (Spartak
Třebíč) 10:30. Starší žáci 1500 m:
1. Oborný (Spartak Třebíč) 5:53, 2.
Staněk (Žďár) 5:59, 3. Voda (Spartak
Třebíč) 6:04. Starší žákyně 800 m: 1.
Doláková (Jihlava) 2:59, 2. Kulhánková 3:01, 3. Meschková (obě Spartak
Třebíč) 3:04. Mladší žáci 800 m: 1.
Vomela (HTK Třebíč) 2:54, 2. Koreček (Havlíčkův Brod) 2:56, 3. Štursa
(Sokol Havlíčkův Brod) 6:04. Mladší žákyně 600 m: 1. Velebová 2:33,
2. Horká (obě Spartak Třebíč) 2:34,
3. Láníková (Korela Jihlava) 2:34.
Přípravka chlapci 600 m: 1. Vostal
(HST Třebíč) 2:38, 2. Sedlář 2:41, 3.
Sobotka (oba Spartak Třebíč) 2:44.
Přípravka dívky 500 m: 1. Mrákotová 2:08, 2. E. Gotthardová 2:15, 3.
Vlčanová (všechny Spartak Třebíč)
2:16. Minipřípravka chlapci 400 m:
1. Hejátko 2:00, 2. Hošek (oba Spartak
Třebíč) 2:03, 3. Burian (Korela Jihlava) 2:04. Minipřípravka dívky 400
m: 1. Svobodová 2:12, 2. Dvořáčková
2:15, 3. T Gotthardová (všechny Spartak Třebíč) 2:17.
Milan Zeibert

Aquatlon Českého poháru se konal za sněhu
Ani husté sněžení nezastavilo účastníky Aquatlonu Příbram, který se v neděli 10. dubna uskutečnil jako druhý díl
Českého poháru. Do závodu se prezentovalo přes 180
závodníků všech věkových kategorií.
V plavecké části, která se uskutečnila v příbramském
aquaparku, nechyběli ani závodníci oddílu triatlonu TJ
Spartaku Třebíč. Svoje pozice po plavání se snažili uhájit při běžecké části. A nejen oni si užili všechny druhy
počasí – startovalo se za hustého sněžení, které se střídalo v nepravidelných intervalech s deštěm a sluncem.
V krásném areálu rybníka Hořejší Obora si vedli následovně. V kat. žáků 10-11 let na trati 0,1-1 km si pro 17.

místo doběhl Kristián Kuchař. Martin Kalda v kat. 12-13
let na trati 0,2-2 km obsadil 8. místo časem 11:06 min
a na stejné trati mezi žáky 14-15 let obsadil Jan Voda 9.
místo (10:28 min) a jeho sestra Nikola mezi stejně starými žákyněmi doběhla také devátá (12:08 min). Za ní
na 13. místě Adéla Kuchařová za 12:43 min. V hlavním
závodě na 0,4 - 5 km mezi muži 50-59 let zvítězil Dušan
Procházka (26:53 min) a druhý mezi muži 60+ doběhl Petr
Mejzlík (33:19 min). Celkovým vítězem se stal Tomáš Zikmund (19:29 min). „Užili jsme si aprílové počasí, ale jinak příjemné zpestření víkendu,“ okomentoval závod Petr Mejzlík.
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