Páté Zátopkovy schody jsou za námi

Montag, den 16. September 2013 um 15:22 Uhr

V sobotu 14. září se u nás na Trúbě konal již pátý ročník akce Zátopkovy schody.
Od rána nám sice počasí nepřálo, bylo chladno a pěkně nám tady zapršelo, ale šlo vidět, že to
zdatné a natěšené sportovce přece jen neodradilo. V 11 hodin tak započal závod v hlavní
kategorii běhu do schodů z náměstí do areálu hradu, který trval až do 13 hodin. Závodu se
zúčastnilo celkem 30 závodniků v 5 kategoriích, přičemž věkový rozdíl mezi nejmladším a
nejstarším běžcem činil krásných 60 let!
Obtížnost trati byla letos kvůli počasí o něco horší a závodníkům to místy uklouzlo, leč do cíle
(ať už po dvou nebo po čtyřech) se dostali všichni :-)

Náš loňský traťový rekord 30,19s letos překonán nebyl, ale přesto byly výkony soutěžících
těsné a dechberoucí (hlavně samotným účastníkům).

A výsledky jsou následující:

Muži nad 15 let:
1. Jan Bartoš 31,20s
2. Tomáš Podešva 31,66s
3. Martin Koliba 32,12s

Ženy nad 15 let:
1. Katka Šuchmová 48,28s
2. Tina Nguyen 48,72s
3. Jana Kohoutková 48,78s
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Kluci do 15 let:
1. Daniel Nogol 1:12:47
2. Ondřej Fiala 1:44:65
3. David Chovaneček 1:51:50

Dívky do 15 let:
1. Katka Kleinová 48:59s
2. Daniela Sykorová 52:34s
3. Nikola Chovanečková 54:00s

Tandemový běh:
1. Magda Pišlová a Marek Vyležík 2:18:78
2. Eva a Tomáš Simon 2:23:56

Všem soutěžícím děkujeme za účast a budeme se těšit zase za rok!

A kdo si to s námi nezaběhl, anebo by chtěl vidět jak to vidí ti nejrychlejší, tak se koukněte na
následující video, jak to viděl letošní nejrychlejší běžec Honza Bartoš s časem 31,2 s (ne, video
opravdu není zrychlené) :-)

{youtube}UFVsdTxKk0k{/youtube}

A na fotky se koukněte níže.

{gallery}fotky/akce/2013/zatopkovy_schody{/gallery}
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