
Neděle 28.11.2010 po závodě Běhu na Kraví horu

Klidný nedělní den v údolí řeky Dyje přivítal na startu u mostu přes řeku 39 účastníků v hlavním závodě akce Běh na

Kraví horu a 3 v závodě příchozích. Samotný závod probíhal  na toto období za celkem pěkného běžeckého počasí bez

sněhové pokrývky, s teplotou kolem 0 stupňů Celsia, na mírně namrzlém terénu.

Organizačně vše klaplo i díky nové garnituře pořadatelských pomocnic, které výborně zvládly měření svého prvního

ostrého závodu a po závodě  pomohly s vyhodnocením. Vyhodnocení  proběhlo v restauraci U Obří  hlavyU Obří  hlavy, kde bylo

majitelem této restaurace zajištěno výborné občerstvení formou česnekové polévky a teplého čaje a poskytnuto teplé

přístřeší  pro  vyhodnocení  závodu,  za  což  jejímu  majiteli  děkujeme.  Také  je  nutno  ocenit  výborné  koblížky  paní

Podzimkové servírované na konci závodu.  K  výborné atmosféře také přispěli hlučně fandící diváci.

Dalším vylepšením závodu byla podpora závodu firmou  CIALFOCIALFO,  která rozbalila svůj stánek se sportovními doplňky,

oblečením a sportovní výživou u startu/cíle a její majitel tam trpělivě vydržel po celý závod a poskytoval občerstvení

ochutnávkou vzorků energetických nápojů. Na konci závodu byla přesně podle slibu vylosována Lucka Vaverová, která

obdržela od firmy Cialfo Cialfo balíček se sportovní výživou v hodnotě 500 Kč + funkční čelenku dle vlastního výběru.

Hlavní závod mužů se běžel v terénu na kopcovité trati v délce 5,3 km. Kategorii mužů do 39. let vyhrál nadějný běžec

Čabala Vojtěch z TJ Znojmo v čase 19:52, druhý byl Fučík Karel z Černína v čase 20:30, třetí byl Kučera Vítězslav ze

Spartaku Třebíč v čase 21:10. V kategorii mužů nad 40 let vyhrál Nožka Jiří z Dino Sport Ivančice v  čase  21:18,  druhý

byl Musil Josef z Náměště nad Oslavou v čase 23:54, třetí byl pouhých pět vteřin za ním Měřínský Jaroslav z Dino Sport

Ivančice v čase 23:59. V kategorii mužů nad 50 let vyhrál Kratochvíl Pavel ze Sokola Rudíkov v čase 19:48, což byl

zároveň nejlepší čas mužů, který porazil svého soka v kategorii na druhém místě Kolínka Františka z AK Perná, jenž

doběhl v čase 21:03, třetí byl Suchý Karel z Náměště nad Oslavou v čase 23:22. V kategorii mužů nad 60 let vyhrál stále

dobře běhající Koreš Arnošt z Atleticu Třebíč v čase 23:00, druhý byl Bobek Josef z TJ Znojmo v čase 26:38 a třetí byl

Chmelíř Karel z TJ Znojmo v čase 28:53.

Kategorie žen se běžela na stejné trati jako kategorie mužů, ale pouze jedno kolo v délce 2,7 km. Vítězkou žen se stala

tradiční favoritka Znojemského běžeckého poháru v ženské kategorii  Doubková Katka z AHA Vyškov v čase 11:20,

kterou s malým časovým rozdílem následovala druhá Zahradníčková Marika ze Spartaku Třebíč v čase 11:47 a třetí

Vaverová Lucie ze Spartaku Třebíč v čase 12:00.






