40. HRUŠTICE byla důstojnou oslavou jubilea
Termín neděle 20. října 2013 byl pro
pořadatele již od jarních měsíců významným
datem, ke kterému směřovali své úsilí s cílem
důstojně, úspěšně a se ctí oslavit 40. narozeniny
tradičního
silničního
běhu
pořádaného
turnovskými atlety. Snaha byla směřována
jednak ke kvalitní a hladké organizaci závodu,
přilákat na start co možná nejvíce účastníků a
poskytnout všem vřelé, důstojné a kvalitní
služby, zázemí a atmosféru, aby na náš závod
všichni vzpomínali v dobrém a měli důvod se
sem v dalších letech vracet. V konkurenci
mnoha jiných závodů v naší republice hraje roli
mnoho faktorů, které je třeba vyladit a není to nikterak jednoduchý úkol. Věřím, že se to ve většině
parametrů povedlo a pokud se někde vyskytla chyba, je naším cílem ji odhalit, analyzovat a zjednat nápravu,
aby příště pokud možno nevznikla.
Štěstí závodu opravdu přálo! Počasí také, nepršelo, nebyl vítr, bylo na říjen
teplo, krásných 12°C. Na start se postavilo 110 účastníků, druhý nejvyšší počet
v historii závodu. Z toho rekordní počet žen, celkem 21 ve třech kategoriích. Tato
skutečnost nás velmi potěšila a vede nás k vážným úvahám o zavedení ještě jedné
kategorie pro dámy nad 55 let. Uvidíme za rok. Rekordní byla i účast v kategorii V70,
když se na svoji zkrácenou 10,0 km dlouhou trať vydalo 7 běžeckých matadorů!
Startovní pole tvořily ze ¾ účastníci, kteří k nám jezdí opakovaně, pouze přibližně ¼
byla na startu Hruštice poprvé. Mezi tyto novice patřil i černý kůň závodu Jan Kohut z
Blanska, se kterým se chystal svést souboj nejlepší turnovský běžec Luboš Gaisl
společně s dalšími favority (Hübl, Mrázek). Mezi ženami nechyběla stálá ikona
našeho závodu Jana Klimešová, obhájkyně prvenství v předchozím roce (celkem 7
vítězství a druhá časem v historii) společně s favoritkou mladší generace Terezou
Zuzánkovou (vítězka z roku 2011). Plejádu jmen mezi ženami dovršila účast vítězky
z roku 2010, Holanďanky ruského původu, Nadji Wijenberg.
Hlavní závod měl pro diváka příjemný a napínavý průběh
proto, že se na čele poměrně dlouho pohromadě držela trojice
závodníků, uvnitř které se několikrát měnilo pořadí na absolutním
čele. Turnovský Luboš Gaisl, Jan Kohut z Blanska a Radek Hübl
z Ústí nad Orlicí se definitivně rozdělili až kolem 10.kilometu, při
klesání z tunelu, kde rozhodujícím způsobem zaútočil Jan Kohut.
Pro závěrečné stoupání si tak vytvořil náskok, který udržoval a ž
do cíle. O dalším pořadí se rozhodovalo až při stoupání od Jizery
do zvolic, kde se podařilo domácímu Gaislovi odpoutat od Hübla
a náskok udržet až do cíle. Všichni tři se pak v cíli mohli radovat
z velmi kvalitních výkonů, které zahýbaly v historických tabulkách
pořadím. Vítěz Jan Kohut se časem 48:56,1 min zařadil na 21.
místo historie, Luboš Gausl si vylepšil svůj osobní rekord na
Hruštici na 49:37,0 min a nyní figuruje na 31. místě. Třetí v cíli
Radek Hübl ještě stihl pokořit magickou hranici 50 minut na naší
těžké trati a výkonem 49:54,0 min
obsazuje historickou 37. příčku.
Ženský závod rovněž dlouho nebyl zdaleka jednoznačnou záležitostí. Až
stoupání zpět na tunel, tedy v 10.kilometru se lámal chleba mezi tradičními
soupeřkami posledních let zde u nás, Janou Klimešovou z USK Praha a Terezou
Zuzánkovou v barvách TEPO Kladno, obě, ale jsou původem z našeho kraje, takže si
ceníme jejich věrnosti našemu závodu. Obě běžkyně si vlastně prohodily pořadí
z minulého ročníku roku 2012. Tehdejší porážku oplatila Janě Klimešové letos vítězná
Tereza Zuzánková. Každá z nich je ale příslušnicí rozdílené kategorie, takže dílčí
vítězství patří oběma. Obě pokořily pro ženy supervýkonnostní hranici 60 minut
náročné tratě. Vynikající výkon předvedla také celkově třetí v cíli Nadja Wijenbrg. Tato
závodnice má za sebou velice úspěšnou běžeckou kariéru jako reprezentantka
sovětské sborné na dráze i mimo ni. Posléze se vdala do Holandska a nyní hájí
nizozemské barvy a obhajuje na Hruštici také své vítězství z roku 2010, ze kdy drží
skvělý traťový rekord kategorie žen nad 45 let. Nedá mi to, abych znovu nevyzdvihl
skutečnost, že se na start postavilo rekordních 21 žen ve třech věkových kategoriích.
V té nejmladší (do 34 let) překvapivě nejméně – 6. V té prostřední (35 – 44 let) jich

bylo nejvíce – 8. No a v té nejstarší (45 let a více) to bylo úctyhodných 7 dam!
Klobouk dolů!
Veteránské souboje na Hruštici měly také své hrdiny. V té nejmladší
kategorii (40 – 49 let) svedli krásný souboj po celé délce trati novopacký starosta
a bývalý vynikající reprezentant ČR ve sportovní chůzi Rudolf Cogan s již
tradičním sympatickým borcem na Hruštici, Ervinem Beshirem z SK Zdice.
Absolvovali bok po boku celou trať jako nerozlučná dvojice a až v samotném
závěru, v posledním dílčím stoupání 500 m před cílem získal malý náskok Ervin
Beshir a ten musel ze všech sil hájit až na cílovou pásku před Rudolfem
Coganem. Bronzový stupínek mezi čtyřicátníky patřil jabloneckému Josefu
Procházkovi. Všichni předvedli velice solidní výkony a do cíle dorazili v rozmezí
jediné minuty (55:22,5 – 55:29,0 – 56:19,5). Tato veteránská kategorie měla na
startu 26 borců.
Kategorie V50 (50 – 59 let) byla rovněž velice
slušně obsazena. Sešlo se zde 14 matadorů, včetně
rekordmana v počtu účastí, domácího Milana Matějky,
který dovršil letošní účastí celkového počtu 33 startů na této krásné, ale náročné
trati. Na rozdíl od mladších kolegů zde ale byla jednoznačná role vítězného
Vladimíra Vacardy z AC Slovan Liberec, který podal vynikající výkon! Dosáhl čas
56:13,3 min. Nejenže se tímto zařadil na historickou 6. příčku této kategorie, ale
v celkovém pořadí letošního závodu obsadil 12. místo! Gratulujeme! Druhým
v pořadí padesátníků byl Jiří Klimeš z AC Náchod a třetí místo obsadil Zdeněk Bufka
z AC Česká Lípa.
Nejstarší kategorií, která soutěží na celé 15,0 km
dlouhé trati je ta pro borce ve věku 60 – 69 let (V60). Sešlo se
jich na startu celkem 9 a nechyběli mezi nimi opravdu vážení
běžci, kteří v minulosti na Hruštici zanechali výraznou stopu a
vážíme si toho, že se k nám stále vracejí a děkujeme jim za
to. No posuďte sami: vítězný Jiří Čivrný (AC Slovan Liberec),
opravdu ikona běhů mimo dráhu v naší republice a současně
ikona hruštice. Svým dosaženým časem 1:00:48,4 hod se zařadil na 4. místo historie
šedesátníků. Nelze ale nezmínit, že pohledem do celkové historie našeho závodu se
jedná o dvojnásobného absolutního vítěze, který zde drží 5. místo v celkové historii
časem 47:40,0 min z roku 1985, celkem 7x podal výkon pod 50 minut, je druhý
v kategorii V40 vynikajícím časem 48:56,8 min z roku 1993 (mimochodem z tohoto
roku pochází i absolutní rekord Jana Pešavy). Druhým v cíli byl letos rovněž výborný
Jiří Javůrek z TJ Maratonstav Úpice, což není nikdo jiný, než současný rekordman této
kategorie, když v roce 2008 zde vytvořil časem 59:00,6 min traťový rekord. Třetí příčku
obsadil Josef Zoderer z Prahy 3.
Nejstarší pánové, ve věku 70 let a starší, u nás již od
roku 2011 soutěží na zkrácené trati o délce 10,0 km (obrátka
na 5.km). Roli favorita splnil nám dobře známý Jiří Libra z LBC Nové Město nad
Metují. Jeho výborný výkon 49:50,5 min znamená druhou příčku historie. Je na
místě rovněž zmínit, že tento borec je dlouholetým veteránským reprezentantem
naší republiky. Při pohledu do našich kronik zjistíme, že se účastnil našeho závodu
v jeho prvopočátcích, v 70. a 80. letech minulého století. Čtyřikrát za sebou zvítězil
v kategorii veteránů na Hruštici v letech 1979 – 1982, když i několik let držel traťový
veteránský rekord časem 53:22,3 min z roku 1979! Na druhé pozici závod dokončil
tradiční účastník u nás Vítězslav Jantsch z LIAZu Jablonec nad Nisou, třetí doběhl
Matěj Jelínek v dresu Hvězda SKP Pardubice. Celkem bylo na startu rekordních 7
běžců této kategorie a všichni ve zdraví v cíli!
Pořadatelé měli plné ruce práce se ctí zvládnout vyhlašovací ceremoniál,
tradiční závěrečnou tombolu a vydat včas kompletní a bezchybnou výsledkovou
listinu. Odměnou jim za to vše byla skutečnost, že všichni účastníci dorazili ve zdraví
do cíle krásné, ale náročné trati, že snad důstojně oslavili se všemi běžci a
běžkyněmi 40. narozeniny tohoto závodu. Je třeba nezapomenout poděkovat všem, kteří se na přípravě a
průběhu závodu jakkoli podíleli, jelikož díky jejich nasazení a přiložení ruky k dílu je možné udržet při životě
tak krásný závod s takovou atmosférou, pro kterou se k nám každoročně závodníci vrací. Za rok se těšíme
opět na shledanou!
Milan Drahoňovský ml.

