23.7.2016, Nové Město nad Metují, 5. ročník "Novoměstská procházka"
Tento závod v chůzi na dráze má již svou tradici pevně zakotvenou v termínové listině a i
letošní ročník se vydařil jak organizačně, tak díky zařazení do ligy i účastí: na startu 10 000 m
bylo 37 chodců (20 starších 35 let) a v rámcových závodech na 3 000 a 5 000 m dalších 11
účastníků. Tropické počasí (pálící slunce, 32 st. C, dusno) vytvořilo velmi náročné podmínky a
podstatně ovlivnilo výkony, ne však bojovnost. Zajímavý průběh měly obě kratší tratě; na
pětce žen si vybudovala zkušená Netolická až 50 s náskok na začátečnici Plevkovou (trenér
Fliegl), po 3. km však výrazně zpomalila, náskok se zkrátil na 30 m a jen závěrečný finiš jí
zachránil vítězství (31:59.89 vs. 32:16.22 min). Na 3 000 m mezi třemi žáky dominoval
porubský Zajíček (13 r., trenér Ketner) v osobním rekordu 18:17.54 min před Švejdou (Jižní
Město, osobní rekord 18:46.92 min) a Dorotíkem z Frýdku-Místku (19:52.41 min). Žákyň bylo
šest a většinu tratě udávaly tempo Kotásková a po ní Pánková z Frýdku-Místku (trenér
Nejezchleba); v závěrečném okruhu ale využila ušetřených sil Vejšická z Jižního Města a s
náskokem 10 s zvítězila v osobním rekordu 18:24.47 min před Pánkovou (18:34.54 min) a
Kotáskovou (18:40.53 min). Hlavní závod ovládl v tréninkovém tempu reprezentant a
mnohonásobný mistr ČR Karel Ketner (49:41.41 min; za ním se rozpoutal velký boj o pořadí
mezi kvartetem v domácích zelených dresech. Vítězně z něj vyšel letošní nováček
dorostenecký mistr Libnar (17 let, 51:38.71 min) před svým trenérem Davidem Šnajdrem
(52:29.28 min), F. Hejkrlíkem (52:41.69 min) a Ambrožem (52:52.31 min). Šestý skončil už s
odstupem liberecký Kolář (54:26.91 min), sedmý Görner z Klatov (55:24.42 min), osmý
specialista běžec Žežulka (Stodůlky Praha, 55:54.37 min), následovali veteráni Šolc (Mladá
Boleslav, 57:17.37 min) a Fliegl (Olymp Praha, 57:26.70 min); pod 60 min zašli ještě další 4 a
celkem dokončilo 31 závodníků. Sbor rozhodčích vedený JUDr. Simonem diskvalifikoval 6
chodců, jak za nedodržování pravidla o dopnutí kolena v okamžiku dopadu nohy na
podložku, tak za turistickou rychlost 7-7,5 km/h, která rozhodně neodpovídá pravidlu IAAF
260.1 -- soutěžní projev při "race walkingu" (závodní chůzi). Elektronickou časomíru s
využitím čipů zajistil bývalý vynikající chodec Marek Blažek (firma Sportovní servis APAČI) a
díky tomu nevznikly problémy s počítáním kol a výsledky byly k dispozici k dispozici prakticky
ihned po skončení každé tratě. Pořadatelé vedení předsedou SK p. Liborem Šnajdrem
odměnili závodníky na prvních třech místech kategorií věcnými cenami. PB

