
Tereza Korvasorrá má prwrí ýhru meziženami
Hodonínská dorostenka vyhr:ála hned svůj první závod mezi ženami. V hlavním závodě opět po roce zvítězil Lukáš Olejníček z Brna
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Vacenoaice- Tak tomu se iká
báječná premiéra. Mladá ho-
doninská běŽkyně Tereza Kor-
vasová ovládla prvnÍ závoď
mezi Ženami. Talentovaná do-
rostenka navic triumfovala na
čty kilometrové trati, kterou
p edtím nikdy neběŽela. Ve
Vacenovicích s velkym násko_
kem porazila druhou Irenu Po-
spÍšilovou i t eti Kate inu
Doubkovou. Veteránka z Vyš_
kova vyhrála Ženskou katego_
rii ltad čtyricet let.

ctvrt závoď společného
Moravsko_slovenského béŽec-
kého poháru 20L2 měl nečeka_
nouvitězku.

Tereza Korvasová vyhrála
závoď dorostenek a o pár desi_
tek minut pozďěji i hlavni zá-
vod Žen. Vitězství nejmIadšÍ
závodnice je sice trochu p e_

kvapivé, kaŽďopádně zcela za-
slouŽené. Bronzová medaitist-
ka z nedávného národního
Y a ,,,Šampionátu v krqsu. uteklp
všem pronásledovatelkám a do
cÍIe doběhla se slušnym násko-
kem.

,,Zabéhla to pod sedmnáct
minut, coŽ jsme chtěIi. Terezka
je na dlouhé tratě stavěná. Ne_
má s nimi problémy. V závodě
dorostenek se jenom rozklusa'-
la. V hlavnÍm závodě uŽ p ed_
vedla, na co doopravdy má. Má
natrénováno, takŽe mě jeji vy'-
kon nep ekvapil," uvedl trenér

hodonÍnského atletického klu_
bu Antonin Slezák. Právě pod
jeho vedením vyrristá z Korva_
sové vytečn á béŽkyně.,,Bě Želo
se mi dob e. Ze čtyt kilometrri
jsem ale měla strach, protoŽe
jsem to běŽela poprvé v životé,"
uvedla v cili Korvasová.

Rodačce ze Vnorov náročny
terén vyhovuje. První kolo ab_
solvovala Korvasová ve Spo_
'lečnosti otce Josefa, od polovi_
ny závodu však spoléhala pou_
ze sama na sebe. ,,Byla to takti-
ka. Trenér chtěl, abych běŽela s
taťkou. V náběhu do druhého
kola jsem mu začala utikat,"
pravila, Korvasová po prvnim
závodě meziŽenami.

Druhá skončila ve Vaceno_
vicÍch Irena PospÍšilová, která
po většinu závodu bojovala s
Kate inou Doubkovou. Y závé-
ru měla více sil závodnice AHA
Vyškov, která si nakonec do-
běhla pro st 'íbro. Na vic Pospí-
šilováv sobotuneměla.

,,Korvasová je kvalitni béž-
kyně, takŽe se dalo čekat, Žepo-
béŽí dobre. Já jsem se snaŽila
'drŽet Kate iny Doubkové. Ve
druhém kole j sem měla sílu, tak
jsem se snaŽila dohnat vedouci
Korvasovou. Ta ovšem v závě-
ru zase zrychlila, apak uŽ to ne_
šlo," uvedla vyškovská běŽky_
ně. Ta si na počasi nestěŽovala.
,,VÍtr byl sice nep Íjemny, ďe
jinakto bylo dobré," ekla.

Mezi muŽi kraloval Lukáš
olejniček. T iadvacetilety vy_

mu v dresu AC Moravské Sla-
vie Brno nikdo nestačil. ,,Viděl
jsem, Že tady nikdo ze soupe ri
není, tak jsem čekal, Že oď star_
tu poběŽim sám. PrognÓzy se
naplnily. od začátku závodu
jsem si drŽel svojetempo. Dával
jsern si pozor hlavně na nohy a
ko eny. Vyhybal jsem se i zá-
vodniklim, kte i běŽeli o kolo
zpét," prone sl olej nÍček.

Ten se stal v roce 20II mis-
trern České republiky v běhu do
schodri. Brněnskérnu závodnÍ_
kovi ovšem nevadil ani p írod-
nÍ povrch. ,,Nic mě nep ekva-
pilo. Ve Vacenovicich uŽ jsem
poněkolikáté. ,,Sice dost fouka-
Io a vÍtr byl nep íjemny, ale
kromě něj bylo všechno super.
Teplota byla fajn," ekl olejní_
ček.

Druh: doběhl do cíle šestiki-
lometrové trati Petr Kotyza,
ktery stejně jako vloni vyhrál
muŽskou kategorii nad čty icet
Iet. ,,Yzal jsem si nové boty a šeI
jsem si pro vítězstvÍ ve veterá_
nech, " ulmÍval se.Kot y za,

Někol ikan ás obny v ltézBěhu
osvobozeni Vacenovic na cel-
kové prvenstvi nepomyšlel.
,,KaŽďy vÍ, jaknatomje. olejnÍ-
ček je navÍc o trochumladšíneŽ
já:'usmÍval se o generaci staršÍ
Kotyza. Ten jezilna Hodonín_
sko pravidelně. ,,Pocházim z
Nemotic, coŽ je kouŠek. Vace_
novice byly vŽďy mojÍ domácí
trati. Jezdimsem od mládí. Teď
tam vozÍm děti. Měl jsem tu pět

svě encri a hned čty i skončili
na stupnÍch vítézil.Moje druhé
místo je spÍše takovy bonbo_
nek," reklKotyza.

Z okresnich běŽcti se da ilo
veteránu Petru Kadlecovi, kte-
ry skončil v absolutnÍm po adÍ
t etÍ. Za čtvrtym RadomÍrem
Soukupem ze ZLÍna doběhla li_
povská dvojice Dušan Tomčal a
Jan Miške ík. Letošni ročnik
vynechal Luděk Durďák. Ro_
hatecky vytrvalec se šet il na
nedělnÍ maraton ve Vidni.

Celkem se na start hlavního
závodu postavilo deset Žen a
pětaŠedesát muŽri. ,,Jsem nad_
mÍru spokojená. Máme re_
kordni čast, ve všech katego_
riÍch dohromady startov alo 246
závodníku. Počasi mohlo b t i
lepší, ale jsme rádi, Že nepršelo.
I kdyŽ vitr byl hodně ostr ,"
zhodnotila osmat icáty ročnik
reditelka závodu Eva Ba áko-
vá. V mládeŽnickych kategori_
Ích se neztratily ani domácÍna-
děje. ,,Jsem ráda, Že se p ihlási-
lo i pár domácích děti. Ještě by
to chtělo vice potrénovat," do_
dalaBa áková.

Sobotnímu závodu p edchá_
zel menšÍ slavnostnÍ ceremo_
niál, kďyŽ editel spoléčného
Moravsko_slovenského běŽec_
kého poháru Pavel BÍIa p edal
Květoslavu Hánovi, ktery ve
st edu 11. dubna oslavil pětase_
dmdesáté narozeniny, vkusné
hodiny. ,,Ať ti to dob e utÍká,"
pop áljubilantovi BÍla.

trvalec obhájil na Slovácku bez nink," pravil olejniček. Profe_
větŠÍch problémri lo ské vitéz- sionálnimu béŽci na st ednich
stvÍ. ,,Pro mě to byl kvalitní tré- a dlouh: ch tratÍch startujicÍ_

osv


