Mrazivé počasí neodradilo závodníky Chebské běžecké zimy.
Třetí ročník zimních běhů pořádaných ve prospěch dětí nemocných cystickou fibrózou
vyvrcholil posledním čtvrtým závodem tuto neděli. Závodníky ani pořadatele neodradily
extrémně nízké teploty. Pořadatelé za téměř -20°C stavěli stan, startovní a cílový transparent a
fáborkovali tratě, sportovci se chystali na 8,1 km dlouhou trať s nadějí, že sluníčko vzduch
trochu zahřeje. Kolem 11 hodiny dopoledne teplota vystoupala na přijatelných -12°C.
Přestože byla poměrně velká zima a na Chebsku vlastně začaly jarní prázdniny, sešlo se na
startu téměř 50 účastníků. Tak jako v předchozích bězích byly pro závodníky od těch
nejmenších až po 15ti leté připraveny tratě od 130 m do 850 m, a pro příchozí bez rozdílu
věku pak trať 2200 m, juniorům, seniorům a veteránům se délka tratě prodloužila na 6700 m
resp. 8100m. Závodníci na nejdelší trati tak absolvovali po okruhu vedoucím z Krajinné
výstavy 2006 přes hráz přehrady Skalka zpět k lávce pod hradem stoupání „pod plicák“ a
odtud na Kachní kámen a k Egerwarte. Zde udělali obrátku a pokračovali zpět na hráz
přehrady a poté podél řeky až pod hradby. V poslední etapě 3.ročníku zvítězili Filip Novák
(130 m), Jan Trpák (230 m), Pavel Sehnoutka (470 m), Michaela Kučová (850 m), Luboš
Lhoták (6700 m), Jiří Hůrka (2200 m), Jaroslav Nový (8100 m) a Pavel Svoboda (8100 m –
veteráni).
Nejvíce bodů v celém seriálu CHBZ 2011/2012 a tedy i vítězství a medaile
v jednotlivých kategoriích získali
1.Filip Novák, 2. Matouš Hůrka, 3. Matěj Krejčí (do 6 let – 130 m),
1. Jan Trpák, 2. Samuel Svatek, 3. Sára Philippová (7-9 let – 230 m),
1. Tomáš Lahučký, 2. Daniela Trpáková, 3. Marek Novák (10-12 let – 470 m),
1. Michaela Kučová, 2. Charlota Svarková, 3. Daniel Nedorostek (13-15 let – 850 m),
1. Vojtěch Papež, 2. Luboš Lhoták, 3. Petr Schubert (16-19 let),
1. Jiří Hůrka, 2. Petr Chlumský, 3. Radek Franck (ostatní – 2200 m),
1. Matyáš Lagarde, 2. Libor Matoušek, 3. Václav Uhlík (20-39 let) a
1. Jan Michalec, 2. Martin Fischer, 3. Martin Lagarde (nad 40 let).
Celkové výsledky lze nalézt na webu http://chbz.webvill.cz nebo na www.ardf-cheb.cz. Na
dobrovolném startovném se za čtyři závody vybrala částka přes 11 tisíc korun, která bude
poukázána ve prospěch Klubu nemocných cystickou fibrózou.
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