
Kyiovský mrúz svědřil Boizovi
KYJov - Ve 48. ročníku tra-
dičního Štcpánského běhu na
trati dlouhé 5'5 kilometru kra-
loval nakonec v závétuminulé-
ho roku v Kyjově teprve 2Dlret

běžec Jakub Bajza, ktery se

nejlépe vypo ádal s mrazivym
dopoledním počasím a svého

největšího pronásledovatele,
B eclavana Romana Paulíka,
nechal v závěsu na druhém
místě se ztrátou 34 vte in.

Mezi ženami zvládla tuto trať

nejrychleji 36(etá Blanka Neu-

baerová, která dosáhla v cíli
času 22,56 minut. Do králov-
ského města Kyjova si tak loni
na Štěpána p išlo zaběhat 9I
závodník , kte í se prezentova-

li v jedenácti kategoriích. Navíc
se kona|a i zkrácená soutěž žáktl
a žákyťl které se z častnilo cel-

kem t ináct sportovcti z Mora-
Vy a Slovengka. Zástupkyní od

našich vychodních soused byla
Mríria Fuksová zBorského Sva-
tého Juru v kategorii mladších
Žákyťt.

Závod se vyda il, směrem

k po adatelťrm si ale nem žeme

odpustit poznámku, co Se t ěe

bezpečnosti pro pfftomné závod-
níky, rozhodčí, funkcionií e
a diviíky. Nechce se vě it, Že by
byl problém uzavÍit vozovku,
na které tento závod probíhá, tr&

dobu kolem t iceti minut. Nebo
Se snad čeká až dojde ke kolizi
některého závodníka či závodni-
ce s projíŽdějícím autem?

Vysledky:
Muži (5500 metrri): 1. Jakub

Bajza (AK ASICS KroměÍiž)
_ 16,40 minut, 2. Roman Paulík
(Lokomotiva B eclav) - 17,14,

3. Martin Kučera (VSK Univer-
sita Brno) 17,23 12. Ji í
Brožík (BK Hodonín) 19,52,
... 14. Dušan Tomčal (AK Hodo-
nín) - 20,08.

Ženy nad 35 let (5500 met-
rri): 1. Blanka Neubaerová
(LRS Vyškov) _ 22,56, 2. Marie
Hynštová (Vyškov) 23,Iz, 3.

Marta Durnová (BranPac Veselí
nad Moravou) - 23,59.

Mladší žákyně (2000 metrri):
1. Natálie Kolajová (AK Kyjov)
_7 ,z4,2.Tercza Ryba íková (AK
Kyjov) _ 8,46, 3. Mária Fukso-
vá (Borsky Svaty Jur) _ 9,0l, 4.

Monika Bělochová (AK Kyjov)
10,50, 5. Dominika Budftová

(AK Kyjov) - 10,54.

Starší žákyně (2000 metr ):

l.Terezka Korvasová (AK Hodo-
nín) _ 7 ,l2,2. Denisa Hubáčková
(AHA Vyškov) - 8,39, 3. Veroni-
ka Planková (AK Kyjov) _ 10,58,

4. Natrílie Hlaváčová (AK Kyjov)
10,59, 5. Gabriela Koblihová

(AK Kyjov) - 10,59.

Mladší žáci (450 metrri):
1. Jakub \čtffšek (Strážnice)

- 8,0Z, 2. AdamŽay (Strážnice)

8,16, 3. Martin Vašulka (AK
Kyjov) - 8,39.

Lubomír Rehuš (AŠK GraÍobal Skalica) doběhl na osrném mÍstě v čase 18,41

minut.



Na snímku vítěz 48' ročníku Štěpánského běhu Jakub Bajza (vlevo), vedle pak druh Roman Paulík.

Po závodě ekli
Jakub Bajza, vítěz z Kromě-

íže: ,,Kluci mě nechtěli s tem-

pem pomoct, neběŽeli Se mnou.

Řrtat jsem si, Že to s tou vánoční

rybkou nezvládnu, ale nakonec

to vyšlo. Po svátcích bych byl asi

raději doma, na druhou stranu ale

to byl fajn závod. Letos mě čeká
maturit a, takže atletika pťrjde tak

trochu stranou."

Roman Paulík, druhy
běžec v mužské kategorii:
,,Ten Kuba (vítěz běhu _ pozn.

red.) má naběhané určitě víc'
navíc umí kopečky, což já
naopak neovládám. Tato krát-
ká trať je pro mě ideální. Po
Vánocích jsem nabral více jak
dvě kila, takže to budu postup-

ně shazov at." (jop)
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Start závodu, kterého Se zučastnilo celkem 91 závodnkŮ z CR a Slovenska.


