BĚH TUNELEM
V. ROČNÍK BĚHU TUNELEM OVLÁDLY NEJMLADŠÍ
VĚKOVÉ KATEGORIE
Předposlední dubnová neděle roku 2012 patřila již tradičně závodu Žižkovským
tunelem – BĚHU TUNELEM, který pořádá SK JESENIOVA, Praha 3 - Žižkov. Za
přívětivého počasí (polojasno, 12o Celsia) se 22.4.2012 na start již V. ročníku BĚHU
TUNELEM postavilo celkem 35 atletů a atletek, kteří chtěli pokořit jak své soupeře,
své dosavadní časy, tak i tunelrekordy v jednotlivých věkových kategoriích.
První „vlna“ závodníků od přípravek až po starší žáky a žákyně se při letošním BĚHU
TUNELEM přehnala závodní trasou, tedy Žižkovským tunelem se svou délkou
303metrů, v početní převaze oproti dospělé kategorii. Nejvíc závodníků se postavilo
na start kategorie přípravky chlapců, kterou vyhrál s dostatečně velkým náskokem a
časem 1:10,0 min. Novotný Jakub (Slavie Praha). Přípravce dívek kralovala Barbora
Hartmanová (Dukla Praha) časem 1:14,9 min. O největší rozdíl vítězného času se
letos postaral starší žák Jan Mrkous (Gymnázium Nový Porg), který zvítězil o 13,8
sekundy za druhým Jiřím Soukupem (Sokol Vinohrady).
Téměř všichni dětští závodníci měli po doběhu svých kategorií ještě dostatek sil na
závod 3členných štafet, ve kterém zvítězila štafeta ve složení Pařízek, Soukup,
Mrkous J.
Pravděpodobně špatná synchronizace elektronických diářů dospělých sportovců
zapříčinila nízkou účast od dorostenců po veterány. Na druhou stranu malá
konkurence usnadnila zisky těch nejcennějších kovů těm odvážným, kteří se
nezalekli deštivých předpovědí a dorazili na start. Vítězem hlavní kategorie mužů se
stal Dušan Pavlů časem 58,2 sekundy a již mezi ženami si pro vítězství doběhla
časem 1.01,9 min. Monika Hrachovcová (SK Jeseniova) před Křížkovou Adélou
(Hardtým). Veteránskou kategorii ovládl Zbyněk Fojtík časem 1:07,9 min.
(hlinene.kulicky.cz). Malá účast zapříčinila i to, že se v kategorii dospělých letos
poprvé v historii neběžel závod 3členných štafet.
Jménem organizačního týmu gratulujeme všem letošním vítězům a medailistům.
Ostatním závodníkům přejeme kvalitní přípravu do dalšího ročníku BĚHU TUNELEM
a pro více informací k samotnému závodu a pro podrobné výsledky navštivte naše
stránky www.behtunelem.cz.
Velké poděkování patří Hostinci u tunelu v Thámově ulici, který nám poskytnul tolik
potřebné zázemí pro hladký průběh závodu a stal se i občerstvovací stanicí
samotných závodníků.
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