SOUBOJE O VÍTĚZSTVÍ NA 38. HRUŠTICI
V neděli 16. října 2011
se vydalo 83 běžců na náš
náročný, ale krásný závod. 38.
ročník Hruštice byl obdařen
nádherným
slunečným
podzimním počasím (jasno,
bezvětří, +9°C), které vybízelo
k rychlému běhu a atakování
alespoň osobních rekordů.
Po společném startu
všech závodníků (myslím, že
se
nám
letošní
novinka
osvědčila) se do čela ihned
dostal reprezentant ČR v orientačním běhu a letošní výrazná posila turnovských
„orienťáků“ Tomáš Dlabaja. Hruštici rozběhl pekelně rychle a na metě 1. km byl
v čase 2:58. Za ním se s odstupem asi 30 metrů zformovala velmi silná pětice
Timashov (z Ukrajiny), Blaha, Gaisl, Čivrný ml. a Martin Berka. Při seběhu k Jizeře se
na Dlabaju dotáhl kroměřížský specialista na vrchy Tomáš
Blaha. Čivrný a Berka naopak začali ztrácet. Na rovině za 3.
km se tempo zklidnilo a v Rakousích se čelo spojilo v silnou
čtyřku Dlabaja, Blaha, Timashov a Gaisl. Společně stoupali
na tunel ( 5 km za 15:43) i probíhali obrátkou (23:46). Při
zpáteční cestě na tunel se kolem mety 9. km začal
odpoutávat Vladimir Timashov a naopak ztrátu začal nabírat
Tomáš Dlabaja. Na 10. km měla dvojice Tomáš Blaha a
v domácím dresu běžící Luboš Gaisl mezičas 32:15
(Timashov byl o 50 m vepředu). Dole u Jizery nastoupil
Blaha a začal stíhat ukrajinského běžce. Na 12. km byl jen
asi 30 m za vedoucím běžcem, stejně tak Gaisl za Blahou.
Závěrečné velmi těžké stoupání často zamíchá pořadím.
Letos se ale již nezměnilo, pouze Gaisl a Dlabaja trochu víc
ztratili. Vítězně pomyslnou cílovou pásku proťal Vladimir
Timashov, jeho čas 49:02,0 min ho zařadil na 21. místo
historických tabulek! Nyní je o 1,5 s nejlepším cizincem
Hruštice. Tomáš Blaha u nás startoval podruhé a zlepšil se
na 49:15,6 min (24. v hist. tab.). Velkou radost z kvalitního
osobáku měl Luboš Gaisl. Po otci běhá stýpl a již 5. rokem
za náš klub AC Syner Turnov. V cíli mu naměřili 49:41,0 min
(31. v hist. tab.). Pozměněnou nejlepší 50 běžců Hruštice po
letošku uzavírá Tomáš Dlabaja, který doběhl 4. v čase
50:33,3 min.
Na celkově 7. místě doběhl nejlepší veterán Miloš
Smrčka (rok nar. 1954!). Cílovou pásku proťal s úsměvem
na rtech v novém traťovém rekordu padesátníků 52:11,4 min
(svůj traťový rekord překonal o více jak minutu)!
V závodě žen se dlouho na čele držela trojice Jana
Klimešová, Lucie Vavrušková a Tereza Zuzánková.
Společně probíhaly obrátkou v čase 28:04. Okolo 10. km

zrychlila Zuzánková a vytvořila si mírný
náskok. V posledním kopci pak utekla
Vavrušková Klimešové a přiblížila se k
vedoucí běžkyni. Ženy bojovaly do
posledních metrů, pořadí se už ale
nezměnilo. V cíli byla 1. Tereza
Zuzánková ze Slovanu Liberec v čase
58:18,0 min před jabloneckou Lucií
Vavruškovou (čas 58:27,3 min) a
několikanásobnou vítězkou Hruštice
Janou Klimešovou (čas 58:43,3 min).
Mezi 1. a 3. běžkyní v cíli bylo pouhých
25,3 s! První dvě běžkyně v cíli se
svými výkony navíc zařadily na 9., resp.
10. místo historických tabulek mezi
ženami.
Novinku si na Hruštici vyzkoušeli veteráni nad 70 let,
pro které byla poprvé v historii závodu zkrácena trať na 10,0
km (obrátka na 5.km). Odrazilo se to v rekordním počtu
účastníků v této kategorii (V70). Nový ustanovující rekord
tratě této kategorie vytvořil Ludvík Šteinc (AC Vrchlabí)
stylem start-cíl časem 47:18 min.
Ostatní veteránské kategorie se těšili hvězdnému
obsazení a jsem moc rádi, že se k nám na Hruštici vracejí
veteránské kapacity, jako Blanka Paulů, vítězka kategorie
Z45, která se svým vynikajícím výkonem 1:02:39 hod zařadila
na 2. místo historie. Jak už bylo zmíněno, kategorii V50
ovládl nestárnoucí Miloš Smrčka, který ozdobil závod novým
traťovým rekordem. Za zmínku ale stojí i skutečnost, že druhý
v této kategorii byl Josef Siegel (AC Choceň), který se na
stejné místo celé historie prosadil časem 55:05 min.
Výkonem 54:09 min ovládl kategorii V40 věrný účastník Hruštice Ervin Beshir (SK
Zdice).
Závod proběhl velice
hladce
i
přes
zádrhel
s rekonstrukcí
přilehlých
komunikací, která na trať
přinesla semafory. Ale i
s touto překážkou si všichni
poradili a spokojeni se sešli
v cíli i pak na stadionu
Ludvíka Daňka v Turnově při
vyhlášení výsledků a při
tombole.
Nezbývá, než si popřát
pevné zdraví a za rok
14.10.2012 se u nás opět sejít
při 39. ročníku Hruštice!
AD

