Tisková zpráva run BEROUNKA run 2020
Závodníci se sešli ke startu druhého ročníku run BEORUNKA run 10.10.2020 v brzkých ranních hodinách
v Plzni u Boleveckého rybníka. Vzhledem k situaci ohledně Covid-19, byl start rozdělen do vln po
maximálně šesti běžcích. Na týmy čekala trať dlouhá 130 km a převýšení 2998 m. Prvním místem pro
předávku štafety byl Darovanský dvůr, dále následovaly Hřešihlavy, Hracholusky, Nový Jáchymov a Srbsko.
Cíl byl i letos v Praze v Říčních Lázních Radotín.
Boj o první příčku se nesl ve znamení souboje vítězů letošního run LABE run - Vysočina Running a vítězů
Vltava Run - Kalokagathia Aliance.
Od startu se vedení ujali Kalokagathia Aliance. Tým z Vysočiny však bojoval. Na prvním úseku ztratil jen 4
minuty, na 4. úseku měl dokonce stejný čas jako Kalokagathia Aliance. Kalokagathia Aliance ale nakonec
potvrdila své kvality a v rekordním čase 9 hodin a 6 minut protnula cílovou pásku. Průměrné tempo vítězů
bylo 4:11 min/km.
Tým Vysočina Running dokončil po bojovném výkonu závod na druhém místě a mohl být na svůj výkon
právem hrdý.
Letos překonalo čas loňského vítěze 13 týmů!
O třetí místo se strhl velký boj. Na průběžné třetí pozici se vystřídaly během celého závodu hned 4 týmy.
Po 1. úseku se na bronzovou pozici dostal Kateřinský vánek. Na konci 2. úseku to byli Ironstars Beroun.
Poté překvapili Nano Runners, kteří průběžně třetí místo drželi na 3. i 4. úseku. Velice vyrovnaným
výkonem se nakonec bronz podařilo získat Brdské smečce, která díky startu z dřívější vlny čekala celou
hodinu, jestli bude toto místo opravdu jejich. Ironstars Beroun totiž měli stále šanci ukořistit cenný kov.
Napjatě jsme sledovali, kdy se v cíli objeví. Nakonec se třetí místo podařilo získat Brdské smečce s
náskokem sedmi minut na Ironstars Beroun.
Na dalších pozicích se sváděly neméně zajímavé souboje. Šnek tým a Kateřinský vánek měli dokonce po
130 km v cíli shodný čas, a tak se podělili o 5. a 6. místo.
Zrychlení týmů bylo obdivuhodné, musíme vyzdvihnout zejména Turtle Running Team, který zrychlil o 2
hod a 15 min, IT’S A STATE OF MIND se zrychlením o 2 hod a 45 min a největším skokanem se stal tým:
Běhám od zítra…aneb motivace nikdy neumírá I. Kteří dokázali překonat svůj loňský čas o 3 hod a 40 min.
Nesmíme zapomenout zmínit ani Ultra běžce Michala Turka, jenž běžel celý závod sám a doběhl v čase
23:20.
Děkujeme všem, že se přes nepříznivé hygienické i povětrnostní podmínky zúčastnili našeho závodu.
Děkujeme také všem sponzorům, bez kterých by tento závod nemohl proběhnout. Ceny pro vítězné týmy
dodali: Mattoni, MyProtein, Fine Gusto, SENS, Rej food, SCUTUMWEAR a Svět běhu.
Budeme se těšit příští rok 9.10.2021.
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