Hodnocení průběhu XXXX. ročníku pochodu a XIX. ročníku běhu
J. A. Komenského
Dne 28. 3. 2015 se již uskutečnil jubilejní XXXX. ročník pochodu a XIX. ročník
běhu J. A. Komenského. Touto akcí si každý rok připomínáme narození významného
a celosvětově uznávaného pedagoga a současně slavíme Den učitelů. Akce se konala za
významné finanční podpory ostravské stavební firmy STAPAS.
Start nejdelšího pochodu na 50 km se uskutečnil již v 5:45 hodin z nádraží ČD v Suchdole
nad Odrou a trať absolvovalo třináct chodců. Z toho byli
dva startující z Polska.
Tato nejdelší chodecká trať byla zvládnuta účastníky
ve velmi dobrém čase za 5 hodin a 25 minut. Pochod na
25 km startoval z nádraží ČD Bílovec v 7:15 hodin. Tuto
trať absolvovalo celkem 24 chodců.
Největší zájem je každoročně o trasu 12 km z konečné
zastávky tramvaje č. 5 (Zátiší–Kyjovice), kterou
absolvovalo 86 turistických nadšenců. Nejstarším
účastníkem pochodu byla Věra Mozková, ročník
narození 1936 a nejmladším sedmiletý Radek Janeček.
Všichni účastníci byli v cíli (areálu Sokolovny TJ Sokol
odměněni
účastnickým
diplomem
a
Start pochodu na 50 km-Suchdol Poruba)
Start
běhu
na
21
km
Bílovec
občerstvením.
Pro výkonnostní a rekreační běžce byly připraveny dvě náročné běžecké tratě. Současně
s pochody se konaly Běhy na 21,1 km (z Bílovce, start na náměstí) a na 12 km (start ze
Zátiší). Na start obou běhů se postavilo rekordních 81 běžců z toho bylo 13 žen.
V obou bězích se závodilo v devíti věkových kategoriích – viz. příloha výsledkových listin.
V hlavním závodě na 21 km obsadili první dvě místa v absolutním pořadí naši bývalí
absolventi. Vyhrál Aleš Velička v čase 1:27, 50, který každoročně patří k favoritům na této
trati a je držitelem traťového rekordu. Na druhém místě se umístil maturant z roku 2010 Jan
Fousek. Výsledné časy ve srovnání s loňským rokem byly o něco horší, neboť se závodníci na
trati museli potýkat s protivětrem.
StarStaa

Pro všechny závodníky bylo připraveno občerstvení na trase a po doběhu v cíli.
Nejlepší v jednotlivých kategoriích obdrželi hodnotné věcné ceny a diplomy.
Celkem se této tradiční sportovní akce zúčastnilo rekordních 211 sportovců. Za organizátory,
kteří se na přípravách a průběhu podíleli a za nadšené příznivce turistiky a atletiky můžeme
konstatovat, že se celá akce vydařila.
Všichni se již těšíme na XXXXI. ročník pochodu a jubilejní XX. ročník běhu
J. A.Komenského, který se uskuteční 2. 4. 2016.

Prezentace běhu na 21 km-Bílovec

V Ostravě dne 30. 3. 2015
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