VÍTĚZSTVÍ 39. HRUŠTICE ZŮSTALO DOMA !
Pořadatelé 39. ročníku při stanovení termínu
závodu stáli před nelehkým rozhodnutím. Museli
vyřešit termínovou kolizi s velkým závodem Hronov
– Náchod, kterou při stanovení termínu závodu
vyhodnotili jako faktor, který výrazně ubere počet
účastníků. Proto nakonec posunuli termín o týden
vpřed, na 14. 10. 2012. Bohužel se tento tah minul
účinkem a možná měl i opačný efekt … Ačkoliv se
na trať vydalo méně početné pole závodníků,
samotný průběh závodu předčil jiné ročníky svoji
nebývalou dramatičností soubojů.
Počasí nám přálo. Suchá silnice, bezvětří,
sice zataženo, ale +11°C. V 11:00 hodin se vydalo
na trať 68 účastníků. Z toho 11 žen ve třech kategoriích, 7
veteránů nad 70 let, kteří mají již druhým rokem závod zkrácený
na 10 km (obracejí na metě 5.km). Nejpočetněji byla zastoupena
kategorie mužů do 39 let, 24 borců. Zbývajících 26 běžců naplnilo
tři veteránské kategorie (V40, V50, V60). Na start se postavili
tradiční účastníci a i favorité, a to jak mezi ženami, tak i mezi muži.
Nechyběly Jana Klimešová a Tereza Zuzánková , Hana Vacková,
Anna Krátká či Dagmar Kubrová. Z mužů Martin Berka, Jan
Mrázek, Viktor Petronyuk, Jaromír Šimůnek, Jiří Javůrek a ani
domácí želízko v ohni, Luboš Gaisl.
Jeden kilometr po startu se na čele vytvořila šestičlenná
skupina, která se držela poměrně dlouho pohromadě, než ji
prověřilo první stoupání na tunel. Byli v ní bratři Berkové
z Kozákova, semilský Jiří Čivrný mladší, orientační běžec Jan
Mrázek, liberecký David Kučera a domácí Luboš Gaisl. Tempo
bylo slušné, 3 km 9:11 min, mezičas na 5.km ve stoupání na tunel
byl 16:01 min. Zde již běžela jen pětice, chyběl Radim Berka, na
kterého se dotahoval Jirka Vavruška. Na vrchol prvního kopce na
5,5 km se skupinka ztenčila na 3 běžce. Odpadli Kučera a Čivrný.
V Malé Skále jako první na obrátce otáčeli Martin Berka v čase
24:06 a spolu s ním Gaisl i Mrázek. Trojice držela pohromadě na
vrchol zpátečního stoupání na tunel. Rozhodující okamžik nastal
při seběhu z tunelu na 10.km (mezičas 32:45 min), kde nasadil
k trháku Luboš Gaisl. Svůj odstup pomalu zvyšoval a těsně před
závěrečným výběhem od Jizery (11,7 km), měl před dvojicí
pronásledovatelů asi 50 metrový náskok. Vzhledem k následnému,
téměř 2 km dlouhému, stoupání ale nebylo nic definitivně
rozhodnuto. Martin Berka coby vrchař začal Gaisla stahovat ve
stoupání, ale Luboš si letos na Hruštici přivezl dobrou formu a své
premiérové vítězství si již nenechal vzít. V posledním kilometru se
opět Berkovi o něco vzdálil a prvenství si pohlídal dosažením
svého nejlepšího výkonu na Hruštici (49:39,7 min), kterým se
zařadil na celkově 30.místo historického pořadí. Druhý Martin
Berka ještě také pokořil hranici 50 minut a rovněž on si vytvořil
osobák a postoupil na celkové 34. místo. Třetí v cíli Jan Mrázek
(Kerteam Praha) jej napodobil a časem 50:05,4 min se zařadil na
40. místo historie závodu.

Rovněž ženský závod poskytl zajímavý souboj, jehož výsledek
nebyl dlouho jednoznačný. Byť téměř celý závod obě favoritky
absolvovaly odděleně, byl mezi nimi stále poměrně malý odstup (5 –
10 sekund), který se stále, jak na gumě, měnil a až v závěrečném
stoupání si zkušená matadorka Jana Klimešová z USK Praha pojistila
své již sedmé vítězství u nás, kterým vyrovnala rekord v počtu
vítězství Vlasty Rulcové. Jana jako jediná žena letos pokořila hranici
60 minut. Stříbrná Tereza Zuzánklová závodící za AC Tepo Kladno
byla současně nejlepší v nejmladší ženské kategorii Z (do 34 let).
Třetí místo mezi ženami si vybojovala mladičká juniorka Zuzana
Koucká z Tanvaldu.
Mužské veteránské kategorie ovládl padesátník Viktor
Petronjuk, nám známý Ukrajinec závodící za ČZU Praha, který byl
časem 57:54,8 min celkově osmý v cíli a společně s druhým
v kategorii V50, Jaromírem Šimůnkem z SKP Jablonec, porazili
nejlepšího veterána kategorie V40 (do 49 let), kterým byl Andrej Kinč
z Liberce. Kategorii V60 (60-69 let) ovládl již tradiční účastník na
Hruštici a dosud traťový rekordman této kategorie Jiří Javůrek z TJ
Maratonstav Úpice časem 1:05:58,5 hod.
Nejstarší muži kategorie V70 již druhým rokem závodí na
zkrácené trati o délce 10,0 km, když startují společně s ostatními
najednou, ale obrátku mají na 5.km. Letos jich bylo na startu sedm,
včetně držitele základního traťového rekordu na nové trati, který
obhájil své loňské vítězství. Ludvík Šteinc z AC Vrchlabí dosáhl
výkonu 50:57,0 min, když za ním na stupně vítězů dosáhli u nás
tradiční borci, Vítězslav Jantsch z Jablonce a Josef Hlusička ze
Sokolova.
Ženské veteránské kategorie měly samozřejmě také své
hrdinky. Absolutní vítězka Jana Klimešová kralovala kategorii Z35
(35-44 let). Druhá v této kategorii Anna Krátká z Hvězdy SKP
Pardubice zaběhla vynikající čas (1:03:04,0 hod), kterým jako jediná
z žen zamíchala dlouhodobými tabulkami kategorií, když se zařadila
na celkové 4. místo. Parádní výkon předvedla vítězka nejpokročilejší
ženské kategorie Z45 (45 let a více), na Hruštici tradiční účastnice,
Hana Vacková z SK Hronov. Časem 1:12:28,7 hod obhájila své 5.
místo v historických tabulkách této kategorie.
Poklonu je třeba samozřejmě složit všem účastníkům, kteří
proběhli v pořádku cílem našeho závodu, jelikož jeho trať je sice
nádherná, ale také velmi náročná a bez patřičné přípravy a
houževnatosti ji nelze zdolat.
Závod proběhl bez výrazného zádrhelu. Pořadatelé se ale
nevyvarovali drobných chyb, ze kterých se ale musí poučit pro příště.
Věříme, že pak všichni spokojeně po poskytnutém občerstvení
vychutnali závěrečné vyhlášení vítězů na stadionu Ludvíka Daňka
v Turnově okořeněné závěrečnou tombolou.
Přejeme všem pevné zdraví a hodně elánu a sil do běhání a
těšíme se na setkání za rok, v neděli 20. 10. 2013 při jubilejním 40.
ročníku Hruštice!
MD

