BĚH TUNELEM
VI. ROČNÍK BĚHU TUNELEM PATŘIL
ŠTAFETÁM A PREMIÉROVÉ KATEGORII
ŘIDIČŮ A ŘIDIČEK KOČÁRKŮ
V neděli 21.4.2013 se konal již VI. ročník BĚHU TUNELEM. Již téměř letní počasí
nám přálo, a tak se na start postavilo celkem 51 závodníků a závodnic ze všech
vyhlášených věkových kategorií. Premiéru měla letos po dlouhých 5 letech od svého
uvedení i kategorie řidičů a řidiček kočárků, ve které se na start postavila Simona
Vlašimská se svou dcerou Terezkou, které doběhly/dojely pro premiérově první
vítězství v této kategorii v čase 1:52,8 min. Téměř všechny kategorie od přípravek po
dospělé ovládli závodníci SK Jeseniova. Pouze v dorostenkách kralovala Iveta
Rákosníková ze Slavie a ve starších žákyních její oddílová běžkyně Andrea
Duchoňová. V mužských kategoriích nadvládu běžců SK Jeseniova prolomil pouze
David Štros z USK v kategorii mladších žáků. V mladších žácích a žákyních spolu s
dorostenkami padly tunelrekordy. U mladších žáků to bylo o pouhou 1 desetinu
sekundy a zásluhou Davida Štrose časem 1:00,5 min. a u mladších žákyň o pouhé 3
desetiny výkonem Andrey Cikánové a jejím časem 1:00,8 min.
Rekordních časů se dočkaly i obě štafety, tedy jak dětí, tak dospělých. Štafeta dětí ve
složení Souček, Kubelka, Vích doslova prolétla tunelem a posunula dosavadní
tunelrekord z roku 2012 o plných 15 vteřin na stávající hodnotu 2:35,5 min. Štafeta
dospělých ve složení Radek Čuda, Martin Procházka a Gazi Jan Vlach vyrovnala
časem 2:19,0 rekord z roku 2011.
V kategorii veteránů a veteránek se uchytil nový fenomén v podobě maskotů
běžících spolu se závodníky. K vráně Evžen Ge z roku 2011 se letos přidala gazela
Víti Drtinové a opice Jaromíra Ouřady.
Nejprve bez ambicí na zápis do výsledkové listiny a úvahou, že poběží mimo závod a
nakonec vítězem v kategorii mužů se stal i s kamerou na hlavě Gazi Jan Vlach, který
tak všem startujícím mužům ukázal, že i s hendikepem lze zvítězit. Záznam z jeho
vítězného běhu bude po zpracování k dispozici na stránkách Běhu tunelem.
Všem vítězům gratulujeme k medailovému umístění, ostatním soutěžícím k
dosaženým časům a doufáme, že jste strávili příjemné sportovní odpoledne.
Již nyní vás zveme na příští ročník, v pořadí již VII., který proběhne opět koncem
dubna roku 2014 s jednou důležitou novinkou v rámci dospělých kategorií.
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