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Rus Dratcev na dálku
doháněl Tobiáše. Uspěl
Ruský reprezentant Jevgenij Dratcev a Alena Benešová z Komety Brno vyhráli
závod na pět kilometrů na letošní Ceně Krnovska. Tímto kláním už tradičně
vyvrcholila česká dálkoplavecká sezona.
JIŘÍ SEIDL
KRNOV | Parádní souboje v krnovských lázních svedli plavci v rámci
40. ročníku Ceny Krnovska, jejíž součástí byl podevatenácté i dálkoplavecký závod na pět kilometrů.
V něm se hned 13 mužů a dvě ženy
dostali pod hodinu, když krátký bazén
tam a zpět absolvovali dvěstěkrát.
„Už jsme tady měli i šestnáct závodníků, kteří plavali pod šedesát minut,
což je skvělé, ale poprvé se to povedlo
všem účastníkům nejrychlejší rozplavby,“ uvedl Ivan Smolka z pořádajícího
plaveckého oddílu TJ Krnov.
Muži v hlavním závodě virtuálně doháněli Jakuba Tobiáše z Komety Brno,
který o den dříve byl v cíli za 53:57,80
minuty. Tobiáš v Krnově pětku už dvakrát vyhrál, ale tentokrát požádal, aby
plavat mimo nejlepší rozplavbu. „V sobotu jel všechny sprinty, šest závodů,
takže pětku bral jako přípravu,“ uvedl
Ivan Smolka.
Před Tobiáše se dostal jen vítězný
Dratcev, který měl čas 53:56,60. Třetí
a čtvrtý byli další Rusové – Kirill Abrosimov (54:16,20) a Anton Jevsikov
(54:16,60) a pátý vítěz Českého poháru
Matěj Kozubek z Bohemians Praha
(54:28,70).
„Jsem rád, že se mi povedlo Tobiáše
předstihnout, protože když s někým závodíte takto na dálku, není to jednoduché,“ uvedl Jevgenij Dratcev, který
v Krnově triumfoval podruhé ze svých
tří startů. A závody si pochvaluje. „Je

Ruský reprezentant Jevgenij Dratcev zvítězil v závodě na pět kilometrů
v krátkém bazénu na letošní Ceně Krnovska.
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tu vždy výborná atmosféra i soupeři.
Moc rád sem jezdím,“ dodal.
„Dratcev jako jediný Tobiáše doháněl. Během závodu měl až desetivteřinový náskok, ale Kuba výborně zaplaval poslední kilometr, takže měl co dělat, aby v závěrečných dvou stech metrech svůj náskok udržel,“ řekl Ivan
Smolka.
Z regionálních závodníků si nejlépe
vedl sedmnáctiletý plavec TJ Krnov Tomáš Juna, který byl desátý za 57:27,60
minuty. „Už loni plaval výborně a letos
se zase zlepšil,“ uvedl Smolka.
Juna porazil i německého reprezen-

tanta Alexandera Studzinského, vítěze
několika závodů Světového poháru,
pro něhož byl krnovský závod posledním v zahraničí, jelikož končí kariéru.
Studzinski byl dvanáctý.
Mezi ženami vyhrála Alena Benešová (59:19,70), druhá byla Lucie Zubalíková (59:55,30), obě jsou z Komety
Brno, a třetí Veronika Petřeková
(1:01:01,70) z KPS Ostrava.
„Benešové na posledním kilometru
spadly brýle, jinak by byla ještě rychlejší,“ podotkl Smolka. „A druhá Zubalíková se jako první česká dorostenka dostala pod hodinu.“

Šéfové klubů
nabádají fandy, ať
se chovají slušně
OPAVA | Slezské derby je tu! Po více
než 13 letech se nesmiřitelní rivalové
utkají mezi českou elitou.
Opavští fotbalisté přivítají Baník Ostrava v neděli od 14.00 v 15. kole první
ligy. A může to být parádní souboj, protože oba týmy mají výbornou formu.
„Pro oba kluby to je asi největší
zápas,“ řekl opavský útočník Tomáš
Smola. „Vždy jsou kolem toho bitky.
Policie je všude ve městě. Ale nic kolem nesmíme vnímat. Musíme se soustředit jen na ten zápas. A užít si ho.“
Podle všeho bude všech 7 550 míst
na stadionu v Městských sadech vyprodáno. Zástupci opavského klubu vyšli
vstříc příznivcům Baníku, jimž uvolnili část tribuny H, celkem 1 009 míst,
což je zhruba 16 procent z celkové kapacity stadionu na derby. Je to výrazně
vyšší počet vstupenek, než stanovuje
minimální kvóta, která je pět procent
kapacity.
Předsedové představenstva obou klubů, opavský Marek Hájek a ostravský
Václav Brabec, vydali před utkání společné prohlášení.
Z něj vybíráme některé pasáže:
„Všechny zainteresované strany si
uvědomují vysoké bezpečnostní riziko
tohoto utkání a udělají maximum možného pro snížení všech možných rizik
spojených s organizací tohoto zápasu.
FC Baník Ostrava garantoval, že
bude důrazně apelovat na své příznivce, aby se chovali sportovně a v duchu
fair play. Případné nevhodné chování
fanoušků FC Baník Ostrava může v budoucnu ovlivnit kvótu vstupenek jim
určenou při vzájemných utkáních.
Pevně věříme, že toto vstřícné rozhodnutí povede ke zmírnění napjatých
vztahů mezi fanoušky obou klubů
a především přispěje ke sportovní atmosféře na Městském stadionu v Opavě při listopadovém slezském derby.
V den zápasu budou přijata mimořádná bezpečnostní opatření.“
(jsl)
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