BĚH TUNELEM
VIII. ROČNÍK BĚHU TUNELEM POSOUVAL
REKORDY HNED VE TŘECH KATEGORIÍCH
V neděli 26.4.2015 se konal za účasti TV Barrandov již VIII. ročník BĚHU TUNELEM.
Vždy silná účast dětských kategorií byla letos velmi prořídlá, a tak se ze stupňů vítězů
radovaly všechny startující děti. Nejvíce obsazenou kategorii přípravek vyhráli: Florová
Monika (ŠSK Újezd nad Lesy) a Sluka Jan (SK Jeseniova). V žákovských kategoriích
a s minimální konkurencí zvítězili: Durdová Michaela (SK Jeseniova), Zuklín Ondřej
(SK Jeseniova), Nepomucký Ladislav a ve vlastním vyrovnaném tunelrekordu časem
58,2s z loňského roku zvítězila mezi staršími žákyněmi Cikánová Andrea (SK
Jeseniova). O prvenství mezi dětskými štafetami se nakonec popraly pouze dva 3
členné týmy, ze kterých prvenství patřilo štafetě ve složení Durdová Michaela,
Venclová Klára a Florová Michaela před týmem Vodácko-turistického oddílu VYDRY,
který tvořili: Hájek Miroslav, Hájek Filip a Plachý Patrik.
O poznání příznivější, co do počtu startujících, byla kategorie dospělých, ve kterých
padly zbylé dva tunelrekordy, které byly naposledy posunuty v roce 2011. Loňský útok
na tunelrekord nevyšel Jakubu Svobodovi z SK Jeseniova, o to lépe ho zvládl letos a
sesadil dosavadního lídra Jana Vlacha (46,5s) z pomyslného tunelového trůnu časem
45,4s. Mezi ženami kralovala, ač věkem nejstarší, během nejrychlejší, Turnerová
Světla časem 1:10,6 min. Dorostenecký tunelrekord posunul o 8 desetin sekundy
Pařízek Lukáš (Sokol Královské Vinohrady) a jeho nový rekord má hodnotu 50,7s.
Nejrychlejší, ale škoda jen, že pouze jedinou dorostenkou, byla Krátká Tereza (SK
Jeseniova), která trať na 303 metrů zvládla za 1:05,6 min.
Vítěz mužské kategorie a čerstvý tunelrekordman Kuba Svoboda nechal
v individuálním závodě asi veškeré síly vzhledem k výkonu jeho štafety, která skončila
až druhá za vítězným triem Cikán Martin, Pařízek Lukáš, Háva Tomáš. Třetí skončila
štafeta SK Svěrák ve složení Švec Filip, Veselík Miroslav a Marek Vojtěch.
Příjemným zpestřením startovního pole téměř samých atletických odchovanců byla
početná skupina sportovců a sportovkyň z Vodácko-turistického oddílu VYDRY, kteří
zdatně konkurovali rozeným atletům ve všech kategoriích, ve kterých startovali.
Všem vítězům gratulujeme k medailovému umístění a novým tunelrekordům, ostatním
soutěžícím k dosaženým časům a to i přes chvilkové nepřízně počasí, které provázely
letošní VIII. ročník Běhu tunelem.
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