
8.z. ZBP – Moravskobudějovická 25 (maraton) 26.02.2011

V sobotu 26.2.2011 proběhl, za velmi slušné účasti 72 běžců a běžkyň se zahraniční účastí, běžecký závod zařazený do 
Znojemského běžeckého poháru (ZBP) jako Moravskobudějovická 25.  Původně,  v době zařazení  do ZBP, byla trasa 
závodu uvažovaná v délce do 25 km. Pořadatel Orel Moravské Budějovice závod v novém roce prodloužil až na délku 

maratonského běhu. Ovšem mimo dětské a dorostenecké kategorie. A tak se na zatím jedinném maratonu v roce 

2011 v  kraji Vy sočina  a  na  jižní M oravě  běžely trasy odvozené z dílčích částí maratonu 42,20 km. V hlavním 
závodě byla hodnocena pouze trasa maratonu, pro závodníky ovšem nebyl stanoven limit délky, ale byla jim změřena 
trasa, kterou skutečně uběhli. Maraton dokončilo celkem 26 závodníků.

V ženských kategoriích v maratonu vyhrály:  
ženy A (RN 1977 -1993) - Brzezina Sandra, Polsko, RN 1989 v čase 04:40:01
ženy B (RN 1976 a st.) - Bayerová Lenka, ČMK Praha, RN 1968 v čase  04:03:19

V mužských kategoriích v maratonu vyhráli:
muži A (RN 1972-1993) - Adamec Milan, Orel Vyškov, RN 1977 v čase 02:51:00

muži B (RN 1971- 1962) - Orálek Daniel, AC Mor. Slávia Brno, RN 1970 v čase  02:39:11 – celkový vítěz maratonu
muži C (RN 1961- 1952) - Kratochvíl Pavel, Sokol Rudíkov, RN 1960 v čase  02:52:52
muži D (RN 1951 a st.) - Krč Štefan,Klub l. Houb.Krč Praha, RN 1950 v čase 03:58:28

Do hodnocení ZBP byla započítávána pro ženy trasa v délce 10,55 km a pro mužské kategorie trasa 21,10 km.
Ze znojemských běžců byl ve své kategorii 7. Michalec Josef v čase  01:28:00, 8. Marek Ludvík v čase 01:50:48 a  9. 
Danielovič Leo v čase 01:54:15. Svou kategorii vyhrál veterán  Bobek Josef  z TJ Znojmo v čase 01:43:41. 

V ženské kategorii byla  5. Krčmářová Jana v čase 01:03:03.

Poděkování  patří  obětavým  pořadatelům  v  čele  hlavním  tahounem  běhu  v  Moravských  Budějovicích  Jardou 
Scherrerem za dobrou organizaci závodu. Letos jim přálo i počasí. Oproti loňské drsné sněhové pětadvacítce, svítilo po 
celý čas sluníčko a trasa snad nemohla být ani lepší. Podrobné výsledky a informace k dalším závodů jsou na webových 
stránkách Běžeckého klubu Znojemské běhání  http://www.znojemskebehani.ic.cz/2010_2011.htm.
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