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Sedmý ročník „Kácovského běhu“
a tradiční „Veterán rallye“

Poslední prázdninový víkend již
tradičně patří v Kácově sportu.

Posázavská veterán rallye star-
tovala na kácovském náměstí le-
tos j iž počtrnácté. Po 9. hodině
začala postupně najíždět histo-
rická vozidla. Majitelé se rádi
pochlubili svými ocelovými mi-
láčky. Diváci si mohli pro-
hlédnout interiéry vozidel, ale
i motorové prostory. V 10 hodin
pak slavnostně odstartovala sta-
rostka městysu, Soňa Křenová,

první vozidlo. Celkem se letos na
trať závodu vydalo 22 veteránů.

Tak jako již posledních 6 let,
se ihned po odjetí posledního vo-
zidla postavili na start účastníci
Kácovského běhu. Letošní ročník
odstartoval Libor Capalini,
moderní pětibojař a medailista
z LOH v Athénách. Na 19kilo-
metrový cross se vydalo 70 běžců
a běžkyň. V cíli byl nakonec první
Michal Kovář v čase 1 :1 6:1 5. Na
druhém místě skončil Pavel
Losenský za 1 :1 9:42 a třetí době-
hl Rudolf Janošík v čase 1 :21 :29.

Mezi ženami zvítězila Markéta
Hospodárzová za 1 :29:1 0, druhá
Lucie Řimnáčová absolvovala ná-
ročnou trať za 1 :36:28 a třetí příč-
ku obsadila Karla Mališová za čas
1 :37:1 9.

Zatímco dospělí běžci se trápili
na trati, pořadatelé připravili pro
malé sportovce v Podskalí
vložené závody dětí. Ty startovaly
celkem ve 4 kategoriích, postupně
od nejmenších na 100 metrové
trati až po 10leté na trati 900 met-
rů.

Ceny dětem předávala sta-
rostka obce a dospělákům Libor
Capalini. První 3 muži obdrželi
ceny, které věnoval David Svobo-
da, moderní pětibojař a vítěz LOH
v Londýně.

Vítězem Kácovského běhu na-
konec byl každý, kdo dorazil do
cíle náročného závodu. Velký dík
patří rodině Chytkově, která tento
závod připravuje j iž od prvního
ročníku.

Další zajímavou akcí v Kácově
bude 28. 9. cyklistický závod
Galaxy serie.

UDÁLO SE V OBCÍCH


