Hodnocení průběhu XXXXI. ročníku pochodu a XX. ročníku běhu
J. A. Komenského
Dne 2. 4. 2016 se již tradičně uskutečnil XXXXI. ročník pochodu a XX. ročník
běhu J. A. Komenského. Touto akcí si každý rok připomínáme narození významného
a celosvětově uznávaného pedagoga a současně slavíme Den učitelů.
Start nejdelšího pochodu na 50 km se uskutečnil již v 5:45 hodin z nádraží ČD
v Suchdole nad Odrou a tuto trať absolvovalo deset chodců. Pochod na 25 km startoval
z nádraží ČD Bílovec v 7:15 hodin. Na trať se vydalo celkem 18 chodců. Poslední účastník
50 km pochodu dorazil do cíle v 16:15 hodin.
Největší zájem je každoročně o trasu 12 km z konečné zastávky tramvaje č. 5 (Zátiší–
Kyjovice), kterou absolvovalo 98 turistických nadšenců. Všichni účastníci byli v cíli (areálu
Sokolovny TJ Sokol Poruba) odměněni účastnickým diplomem a občerstvením.
Pro výkonnostní a rekreační běžce byly připraveny dvě náročné běžecké tratě, které
vedou krásnou přírodou. Letos nám navíc také přálo počasí. Běžci a běžkyně změřili síly
v běhu na 21,1 km (z Bílovce, start na náměstí) a v běhu na 12 km (start ze Zátiší). Na start
se postavilo celkem 73 běžců. Velmi pozitivní je nárůst počtu běžkyň, kterých bylo letos na
startu 21.
V obou bězích se závodilo v deseti věkových kategoriích (viz. příloha výsledkových
listin). V hlavním závodě na 21,1 km vyhrál Oldřich Kokošek z Opavy, který svým výkonem
překvapil pravidelného vítěze Aleše Veličku. Na toho letos zbylo 2. místo.
Pro všechny závodníky bylo připraveno občerstvení na trase a po doběhu v cíli.
Ti nejlepší v jednotlivých kategoriích obdrželi hodnotné věcné ceny a diplomy.
Celkem se této tradiční sportovní akce zúčastnilo 199 sportovců. Všem svým kolegům
a žákům, kteří přispěli k hladkému průběhu této náročné sportovní akce, velmi děkuji.

StarStaa

Těsně před startem hlavní závodu na 21 km v Bílovci

Prezentace běhu na 21 km v Bílovci

Radim Slezák - první v cíli 50 km pochodu v čase 5:30 hod.
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