
Posledního závodu Chebské běžecké zimy se zúčastnilo přes 60 běžců. V celém seriálu si 
čtyři vítězství připsali Jan Trpák (1.třída) a Jan Sokol (muži). 
 
 Čtvrtý a poslední závod zimních běhů na podporu nemocných cystickou fibrózou přivítal rekordní počet 
62 závodníků. Stejně jako před měsícem se opět běželo na sněhu, který si  někteří ze závodníků, zejména ti 
nejmenší,  tentokrát pořádně užili. Kratší (žákovské) tratě  totiž vedly areálem  Krajinné výstavy a na některých 
místech bylo až půl metru sněhu. Přestože  pořadatelé část tratí upravili, aby se v nich dalo alespoň trochu běžet, 
mnozí závodníci měli s terénem problémy a  skončili v závěji. Krátce po startu ztratil rovnováhu předškolák 
Tomáš Slepička, ale po pádu do sněhu se rychle zvedl a ještě dokázal svůj běh vyhrát. Další pády následovaly i 
na tratích 230 m a 470 m Na cílových časech bylo znát, že sněhová nadílka učinila závody těžšími a 
pomalejšími. Na trati 2200 m byly časy proti listopadovému závodu, který se běžel na suchu, téměř o minutu 
delší.  
 V závodě pro předškoláky (130 m) zvítězil Tomáš Slepička před Anetou Buratovou a Filipem 
Novákem, na trati prvňáků  230 m předběhl  Jan Trpák druhou Kláru Siglovou.  Kategorii 2-3.třída vyhrála 
Eliška Řezníčková před Danielou Trpákovou a Danielem Svatkem. Vzdálenost 470 m pro 4.-5.třídu nejrychleji 
absolvoval Ondřej Pavelka, druhý doběhl Jan Skopový a třetí Nikola Slepičková. Závodů se poprvé zúčastnili 
také sportovci z SKP Union Cheb a na trati 870 m 6.-9.tříd obsadili hned tři první místa v pořadí Jiří Kesl, Sára 
Janušková a Markéta Petrikovičová. 
 Pro dorostence byl tentokrát připraven závod o délce 6700 m, tedy stejná trať jsou při třetím běhu 
absolvovali senioři a veteráni. Zde zvítězil Marcel Ladka z  AK Sokolov před Monikou Procházkovou a 
Vojtěchem Papežem. Dospělí „B“ absolvovali jen jedno kolečko v délce 2200m přes hráz přehrady, jako první 
doběhl Aleš Novák z Chebu následován Petrem Chlumským a Zdeňkou Trpákovou. 
 Dospělí A (muži + ženy) a veteráni vyběhli na trať dlouhou 8100 m, která se z velké části kryla s tratí 
dorostenců. Po necelých dvou kolech od Kavárny Alfrédo přes hráz a krytou lávku zamířili do kopce „pod 
plicák“ , odtud na Kachní kámen a kolem bývalé plovárny na přehradě Skalka na otočku u vyhlídky „Chebská 
stráž“.  Nejrychlejší byl opět Jan Sokol z AK Sokolov, jako druhý doběhl Slávek Švejdar a třetí byl Jiří Stehlík. 
Ve veteránech zvítězil Jiří Královec AK Sokolov, před Miroslavem Vlachem a Martinou Kabilovou. 
 Běžeckého seriálu se zúčastnili závodníci  celkem ze 16 sportovních oddílů Karlovarského kraje a další 
neregistrovaní běžci. Dobrovolné startovné bylo věnováno Klubu nemocných cystickou  fibrózou, na jejíž konto 
jsme přispěli částkou 3520 Kč. Děkujeme všem závodníkům. 

Čtyři vítězství v celém seriálu a tedy 200 bodů si připsali Jan Trpák a Jan Sokol, o jeden bod méně, tedy 
199, získali Daniela Trpáková, Ondřej Pavelka a Jiří Královec. První tři v každé kategorie si odnesli mimo 
drobných cen i diplom, medaili a vítězové plaketu s logem závodu.   
 
Celkové výsledky CHBZ  po čtyřech etapách 
Předškoláci: 1. Tomáš Slepička, 2. Martin Sigl, Filip Novák, 3. Veronika Koubková 
1.třída : 1. Jan Trpák, 2. Klára Siglová, 3. Kateřina Stárková 
2-3.třída: 1. Daniela Trpáková, 2.Daniel Svatek, 3. Samuel Svatek 
4-5.třída:  1. Ondřej Pavelka, 2. Jan Skopový, 3. Nikola Slepičková 
6-9.třída: 1. Jitka Havlíková, 2. Michaela Kučová, 3. Kateřina Papežová 
Dorost: 1.Marcel Ladka, 2. Monika Procházková, 3. Vojtěch Papež 
Dospělí B : 1. Zdeňka Trpáková, 2. Aleš Novák, 3. Jiří Stehlík 
Dospělí A: 1. Jan Sokol, 2. Viktor Rybáček, 3. Libor Matoušek 
Veteráni: 1. Jiří Královec, 2. Miroslav Vlach, 3. Martina Kabilová. 
 
Výsledky a další informace najdete na www.chbz.m-blog.cz. Druhý ročník startuje v neděli 14.11.2010! 
 
         Miroslav Vlach 
         Oddíl ROB Cheb 
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