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REGION _ Posledním závo-
dem uzav eli halovou sezo-
nu 2012 veteráni 

'na 
svém

Mistrovství světa ve finském
Jyváskylá. Toto severské měs-
tečko po cely tyden hostilo
atlety ze všech koutkri světa,
kte Í se prali o své vav íny
ve veteránskych kategoriích,
které jsbu rozděleny vždy po
pěti letech. V tomto závodě se
utkali také závodníci Atletic-
kého klubu Hodonín.
' NedáVno oceněná manŽelská

dvojice Alois a Erika Zapalovi
si vedla na vybomou. V naby-
té konkurenci dokátzal ALoIs
Z^P^L^ (na snímku) vybojo-
vat dokonce medaili, a to bron-
zové hodnoty. Ve vyškďském
sektoru pouze na pokusy pro-
hÍáI s druhym Alessandrem Pis-
tonem (Itálie), Se kterym shod-
ně skočili I82 Cffi, což je navíc
Zapaltlv: letošní nejlepší vykon
v hale. ,,Skoda, že to nebylo o
deset centimetru vyše, to bych
byl vice než nadmíru spoko-
j"n ,* pronesl po pÍíjezdu do
Čn. Ani tento vysněn .vykon
by ovšem na vítézství nestačil.
Yítězny Rus Vitalii Romano-
vich skočil totlŽ I93 cm. Ani
manželka Erika si ovšem neved-
la špatně. P edstavila se na tta-
tích 200 m a 400 m. Na ktatší z
tratí se v rozbézích nominovala
časem 28,55 sekundy jako šestá
nejlepší do o'smičlenného finále.
Zde zayyslednych 28,87 sekund
brála skvělé sedrné místo, kdyŽ
na bronz Němky Sehulzové sta-
čilo běŽet 28,52 sekund, vítězná
Němka Joergová zabéhla tento

sek 2a26,07 sekundy. Na dvoj-
násobné trati se p edstavila hned
v prvním rozběhu, kteq ovládla
časem 65,04 sekundy. Ve finále
si oproti dvoustovce polepšila o
dvě umístění, kdyŽ jen o jednu
setinku prohrála se čtvrtou Brit-
kou Burrowsovou. Erika obsa-
dila konečné páté místo časem
64,52 sekundy. Z vitězstvi se
radovala domácí závodnice
Kreenová v čase 61,55 sekundy.
oba manŽe|é shodně zhodnotili
závod následovně.,,Veteránské

' mistrovství je super záteŽitost.
Je tam dobrá konkurence' Se

závodnky se známe a vzájem-
ně Se p es komunikační média
mnohdy dop edu 'hecujeme a
v pruběhu sezony srovnáváme
své q kony. Mnoho vykon je
mnohdy fam znich, když vidíte
jak v sedmdesáti, pětasedmde.
'sáti jde skákat daleko v trojsko-
ku, nebo jakou frekvenci mají
sprinte i V 80ti letech, to je až
neuvě itelné. Tyto závody jsou
vážně vždy odměnon Za ten čas,
kter tomu obětujete,."

Druhou skupinkou jsou běžci
na dlouhé tratě, kte í si plní
své sny a absolvovďi své první
marat ny. První dubnovy den
se ČsoB marat nu v Bratisla-
vé z častnil Dušan Tomčal.

V konkurenci 533 běžc , kte-
Íí marat n dokončili, obsadil
vítečné 32. misto v čase 2:52:2I
hodiny. o čtrnáct dní později se
mnohem většího Víde ského
marat nu zričastnili hned dva
hodonínští béžci. Lepší z nich,
Luděk Durd'iík obsadil v kon-

kurenci více jak šesti tisíc béŽ-
cri vybornou 131. pffčku a jeho
čas 2:52:12 hodiny jej pasoval
do pozice druhého nejlepšího
českého běžce ve startovní lis-
tině, kterych ve startovní listi-
ně figurovalo celkem 64. Druhy
hodonínsky biěžec Ji í Štrouat
se sv m časem bohuŽel nevešel
pod t i hodiny, i tak čas 3:06:51
hodiny piattí k vybornym a cel-
kově mu p inesl v niíročné kon-
kurenci 398 pozici.

,,Celou noc jsem po ádně
nespal, p ehrával jsem si v hlavě
spousty myšlenek, bál jsem So,

abych nep epálil ajestli to vribec
uběhnu. Měljsemzté štreky sku-
tečně velk respekt, ate zátoveÍl
jsem se hrozně těšil, aŽ vyběh-
nu spolu S tisícovkami dalších.
Ráno bylo pošmourné, ale nepr-
šelo, coŽ mě potěšilo. Déšť p i
běhu mi sice nevadí, ale béŽet v
dešti i hodiny by asi nebylo nic
moc; V sedm hodin, dvě hodi-
ny p ed startem, bylo metro uŽ
totálně p ecpanéběžci. Na místo
jsme se ďe dostďi v pohodě asi
hodinu p ed startem. Všude lidí
jak rnravenc . Nebylo se čemu
divit, na všechny závody (mara-
t n, p lmarat n, štafeťy, lidovy
běh) se p ihlásilo p es t icet tisíc
běžcri! Našli jsme náš kamion na
oblečení a šli se trošku proklus-
nout. ml hodiny p ed startem
jsme se uŽ mačkali ve startovním
koridoru. Dostďi jsme se docéla
dop edu, ale had běŽc za námi
měl snad kilometr. Už samotny
start byl zážitek, stovky divr&ťt
nás potleskem i hlasivkami hnaly
dop edu. Podobné to bylo skoro

po celé trati. Davy lidí kopíro-
valy skoro celou trať. a praktic-
ky kaŽdého probíhajícího běŽce
povzbuzova|y. První kilometry
se mi dojetím skoro chtělo pla-
kat a naskakovala mi husí kt e.
M'ij cíl bylo běžet pod ti hodi-
ny. Kromě posledních tff měsíc
jsem nikdy pravidelně v tréninku
neběhal tratě p es dvacet kilome-
tr , tak'že vyšší cíle jsem si ani
nekladl. Je totiŽ obrovsky rozdfl
zvládnout desítku za 35 minut
a nebo marat n. Zača| jsem to
p esto rychleji, cítiljsem se dob-
e, tak jsem nechď nohy běžet.

Dlouho to vypadalo dokonce na
čas pod 2:50 hodiny,vŽďyt 10km

- 40:22, 20km - I:20:29 a 30km
_ 2:00:21. \ěděl jsem, žě mara-
t n se láme po 35. kilometru a
nevím jestli to bylo v hlavě nebo
o nohách, ďe bez nějaké vyraz-
nější k'rize jsem právě kolem
této mety najednou Zpomalil asi
o dvacet vte in na kilák," zhod-
notil svrij první mnat n v Životě
rispěšny zástupce AK 'Hodonín

Luděk Durdák.
S vyslednym časem 2:52:12

hodiny i umístěním (131. místo)
byl p esto maximálné spokoje-

ny, protoŽe celkově se jednalo o
ohromny zážitek i zkušenost. V
cíli náš borec sice sotva chodil,
nadšení naď bolestí ďe nakonec
jasně p evyšilo.

' ,,Co se tyče navy, čekal jsem
to mnohem horší. V pondělí jsem
si dď riplné volno, dva dny mě
sice bolely hlavně lytka, ale už v
ítery, tedy druhy den po maÍa-
t nu, jsem si byl zaklusat. od té
doby běhám denně a nohiím sice
trošku chybí jiskra, ale cítim se
dob eÍ popsal t1ideníku Nové
Slovácko své současné pocity
atlet Durďák. CIop + LL)


