Druhý ročník Chebské běžecké zimy odstartoval v neděli 14.11.2010.
Prvního závodu se zúčastnilo na 70 běžců.
V neděli za slunného a teplého počasí odstartoval prvním závodem druhý ročník běhů
na podporu dětí nemocných cystickou určených pro širokou veřejnost.
Cystická fibróza je dědičně získané nevyléčitelné onemocnění. Vážně postihuje trávicí
a dýchací systém. Charakteristická je tvorba abnormálně hustého hlenu, který zůstává
v dýchacích cestách a slinivce břišní. Nemocní nemohou odkašlávat hlen z plic a tím dochází
k rozmnožení bakterií, které způsobují trvalý zánět. Cystickou fibrózu provázejí i další
zdravotní komplikace. Nemocní potřebují každodenní náročnou léčbu a péči. Cystická fibróza
narušuje rovněž funkci potních žláz a nemocní mají až pětkrát vyšší koncentraci soli v potu.
Proto se jim také říká „slané děti“. Ve prospěch těchto dětí jsme z 1.ročníku poukázali
dobrovolné startovné ve výši 3520 Kč pro Klub nemocných cystickou fibrózou o.s.
V areálu bývalé Krajinné výstavy 2006 pod chebským hradem se před 11 hodinou
sešlo celkem 72 běžců od předškoláků až po veterány. Závodilo se na tratích 130 m, 230 m,
470 m, 850 m, 1650 m a 2200 m. Poslední dvě tratě (junioři, senioři a veteráni) se budou pro
účastníky postupně prodlužovat až na únorových 8100 m, nicméně pro ty méně zdatné
zůstává možnost každý závod běžet jen 2200 m. Hezké počasí přálo i novým rekordům, jichž
dosáhli na trati 130 m Matěj Martinec a Tomáš Slepička shodným časem 00.30 min, na trati
230 m Marek Liška časem 00.47 min a na trati 470 m Matěj Farkaš časem 01.37 min. Ostatní
vítězové, a to Matyáš Kostrhún na trati 850 m, Roman Borovička na trati 1650 m a Petr Kunc
na 2200 m, se loňským vítězným časů dokázali jen přiblížit.
Další závody zimního běžeckého seriálu se konají vždy v neděli ve dnech 12.12.2010,
16.1.2011 a 13.2.2011 v areálu Krajinné výstavy 2006, start prvního závodu je pokaždé
v 11.00 hod, přijďte se proto včas zaregistrovat. Více informací o bězích na http://chbz.mblog.cz.
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oddíl ROB Cheb
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