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Mikulášský běh zapsal rekordy
Časy se hnuly hned v jede-
nácti případech. Překonaná
rovněž byla nejvyšší účast.

N
adílka pro spor-
tovce. V Dukel-
ském lesoparku
se konal již 22.
ročník běžecké-

ho závodu, který nese název
Mikulášský běh. A letos se prý
vydařil. Na trať se postupně
postavilo 308 běžců. To je ne-
bývalá účast na tomto běhu,
která daleko předčila očeká-
vání pořadatelů z atletického
oddílu Hvězda Pardubice.

ZAHŘÁLI SE POHYBEM
Organizátoři, připravili pro

registrované sportovce, tak i
pro širokou veřejnost různé
běžecké okruhy. Trať v délce
480metrů byla určena pro ty
nejmladší závodníky, 770
metrů čekalo namladší žac-
tvo, starší žactvo pak běželo
trasu o délce 1540metrů.
Mládežnické kategorie, tedy
dorost a junioři se představili
na trati 2310metrů a pro do-
spělé a veterány byl nachys-
tán okruh o délce 5700metrů.
„I přes nízkou teplotu, která

se ráno pohybovala okolo nu-
ly a přes den vystoupala na
pouhé tři stupně se letos
v Dukelském lesoparku sešel
rekordní počet běžců. Přes dvě
stě jich patřilo do nejmladších
kategorií. Tedy děti ve věku do
jedenácti let. Žáků amládež-
níků se sešlo 51 a v kategorii
dospělých a seniorů startovalo
53 vytrvalců,“ vypočítáváma-
nažerka klubu Jana Kárníková.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ JANŮ
Po celou dobu podporoval děti
i dospělé, v jejich snažení na
trati, také čert s Mikulášem.
Děti z nejmladších kategorií,
které absolvovaly svůj běh, od
nich dostaly v cíli medaili, čo-
koládovou figurku a diplom.
Tři nejlepší v každé kategorii,
pak byli ještě slavnostně vy-
hlášeni na stupních vítězů a
obdrželi další dárky. V celkem

jedenácti kategoriích byl pře-
konán traťový rekord.
„Kvalitní obsazení měl zá-

vodmužů, kde jsmemohli vi-
dět běžce Hvězdy Pardubice a
reprezentanta Jana Janů. Ten
se před pár týdny zúčastnil
mistrovství světa v běhu do
vrchu, kde pomohl České re-
publice získat v kategorii

družstev celkové prvenství.
Jan JanůMikulášský běh vy-
hrál, jako absolutní vítěz, když
trať dlouhou 5340metrů za-
běhl v čase 17:25minut. Le-
tošní ročník byl mimořádný,
nejen výkony jednotlivých
běžců, ale i obrovskou účastí,“
pochvaluje si takémístopřed-
sedkyně klubu Kárníková. (zz)

ČERT IMIKULÁŠ.O tradiční běh pardubické Hvězdy byl letos obrovský
zájem. Potěšila především vysoká účast těch nejmenších. Foto: Jan Kábele

Premianti běhu
Trať 480m – nejmladší žákyně 1:
(2012 amladší): Alice Macurová –
Hvězda Pardubice 1:53min.
Nejmladší žáci 1 (2012 amladší):
Jakub Elich – AC Pardubice 2:07min.
Nejmladší žákyně 2:Hana Fenclová
– OK LOKO Pardubice 1:45min.
Nejmladší žáci 2: Tadeáš Barvík –
AC Pardubice 1:39min.Nejmladší
žákyně 3: Adéla Vajsarová – Hvězda
Pardubice 1:34min.Nejmladší žáci
3: Petr Malina – ACČáslav 1:34min.
Trať 770m –mladší žákyně:Marie
Janovská – AC Pardubice 2:33min.
Mladší žáci: Šimon Balhárek –
Hvězda Pardubice 2:30min.
Trať 1540m – starší žákyně: Barbo-
ra Kovačičová – ACČáslav 5:39min.
Starší žáci: František Malina – AC
Čáslav 4:52min.
Trať 2310m -dorostenky: Tereza
Mervartová – Atletika Chrudim 8:47
min.Dorostenci:Michal Perner – AC
Čáslav 7:20min.
Juniorky: Linda Dušková – Hvězda
Pardubice 8:27min. Junioři:Martin
Pecha – ACČáslav 7:14min.
Trať 5430m: ženy A (do 34 let):
Barbora Zoubková – Hvězda Pardu-
bice 20:47min. Ženy B (35-44 let):
Denisa Kozáková – Hvězda Pardubi-
ce 21:05min. Ženy C (nad 45 let):
Petra Eliášová – 25:09min.
Muži A (do 39 let): Jan Janů – Hvězda
Pardubice 17:25min.Muži B (40-49
let):Miloš Kratochvíl – Hvězda Par-
dubice 18:36min.Muži C (50- 59
let): Petr Louda – ACČeská Lípa
20:21min.Muži D (60 – 69 let): Pavel
Prchal – GP Kolín 22:51min.
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