21.7.2019, Nové Město nad Metují, 8. ročník "Novoměstská procházka"
Druhý ze současné trojice tradičních chodeckých závodů na dráze v ČR (květen Děčín a říjen
Praha-Stromovka) byl součástí 4. kola atletické ligy družstev pro české skupiny I AB a II ABC.
Za letní teploty 25 st. C i v pozdním odpoledni mělo 55 startujících (34 mužů, 15 žen, 2 žáci, 1
dorostenka a 3 žákyně) ztížené podmínky, které se nepříznivě projevily na výkonech. V
kategorii žáků na 3 000 m zvítězil Roman Hanyk z Turnova ve svém průměrném čase
16:27.46 min, v děvčatech byla první vrchlabská Marie Dejmková za 20:21.43 min. 10 000 m
pro II. ligu žen (8) podle očekávání ovládly dorostenky; turnovská mistryně ČR Eliška
Martínková (55:10.53 min) před oddílovou kolegyní Janou Zikmundovou (58:22.25 min) a
chomutovskou Kristýnou Denkovou (59:48.51 min), závod pro první ligu (7) naopak
veteránky; vyhrála mimo bodování startující Lenka Borovičková, SMOLA CHUZE Praha
(57:39.39 min) před Martinou Netolickou ze Slovanu Liberec (60:12.40 min), třetí byla mladší
hradecká Štěpánka Pohlová Kučerová, které se tentokrát nedařilo (61:45.10 min). I mezi muži
byli lepší druholigoví chodci. 10 000 m pro II. ligu (16) s přehledem vyhráli rumburští
veteráni; zvítězil Martin Nedvídek (48:20.47 min) před Michalem Šanderou, který v závěru
hodně zpomalil (49:22.71 min), s odstupem téměř 6 minut za nimi došel jejich oddílový
kolega junior Petr Dušek (55:03.16 min). Početnější a pomalejší závod pro I. ligu (18) se stal
jasnou kořistí veterána Filipa Hejkrlíka, AC Ústí nad Labem (51:50.07 min) s náskokem 4:20
min před netrénujícím domácím Vojtěchem Libnarem (56:10.91 min) a výrazně zlepšeným
mladoboleslavským dorostencem Danielem Baliczem (56:33.25 min). Za zmínku stojí i
obdobné zlepšení dalšího dorostence Roberta Hurdálka z Lokomotivy Trutnov (57:05.42
min), který porazil jak svého trenéra, domácího matadora Davida Šnajdra, tak pražského
juniora Jana Červenku, kteří letos již dosáhli daleko lepších výkonů. Sbor rozhodčích měl
hodně práce s technickými nedostatky účastníků; červených karet/návrhů na vyloučení bylo
mnoho, ale diskvalifikován byl pouze jeden, původem běžec, kterého oddíl vyslal pokusit se
bodovat. Uspořádání závodu ze strany atletického oddílu SK Nové Město nad Metují pod
vedením p. Libora Šnajdra bylo bezchybné a slavnostní vyhlášení s cenami pro vítěze
důstojné. PB

