z regionu do svĐta

LibereĎtí bĐžci na maratónu v New Yorku
Liberec | SkvĐlým výsledkem završili tĔi závodníci klubu SK Maxtri Liberec – Vratislavice nad Nisou svou úĎast na proslulém ING
Marathonu v New Yorku v závĐru
roku 2008. Mezi 40 tisíci startujícími se ZbynĐk Nýdrle, Libor Rygál
a ZbynĐk Filinger umístili v první
šestinĐ absolutního poĔadí.
„Už mohu potvrdit, že se plným právem
Ĕíká o maratónu v New Yorku, že je to jeden z nejlépe organizovaných závodĈ na
svĐtĐ. V ulicích fandí kolem dvou milionĈ divákĈ a na start se každoroĎnĐ postaví témĐĔ 40 000 nadšených bĐžcĈ,“ uvedl
Libor Rygál, který stál na startu poprvé, ale svým výkonem pĔekvapil. V Ďase 3:35:40 hodiny obsadil v koneĎném
poĔadí skvĐlé 4 997. místo.
ZbynĐk Nýdrle a ZbynĐk Filinger si traì
vedoucí od mostu Verrazano Narrows
Bridge pĔes všech pĐt Ďástí New Yorku Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx
a Manhattan do cíle pĔímo v Central
Parku vyzkoušeli již podruhé.
„MĐlo to své výhody, protože už jsme vĐdĐli, do Ďeho v té tlaĎenici jdeme. Jsem spokojen, pĔestože jsem si oproti závodu v roce 2006 trochu pohoršil. Ale Ďas 3:39:05 hodiny a celkové 5 605. místo mĐ potĐšilo,“
Ĕíká ZbynĐk Filinger.
Naopak jeho jmenovec ZbynĐk Nýdrle znalost trati zkušenĐ využil a v Ďase
3:15:44 hodiny zlepšil svĈj Ďas o 23 minut a zaĔadil se na 2 136. místo. Tím se
v absolutním poĔadí mezi muži posunul oproti minulému závodu pĔed dvĐma lety témĐĔ o 2 000 míst.
„Letošní poĎasí sice bylo sluneĎné, ale na
startu foukal studený vítr. Bylo 8 stupĒĈ
a kdo nebyl pĔi bĐhu pĔes most Verrazano
trochu obleĎený, tak slušnĐ ztuhnul. NaštĐstí v závĐru závodu bylo tepleji,“ rekapituloval Nýdrle.
„Masa bĐžcĈ odstartovala ve tĔech proudech a v nĐkolika vlnách, takže každý mohl již od zaĎátku bĐžet svým tempem a ne-

Takto to vypadá v cíli nejmasovĐjšího maratónu na svĐtĐ v New Yorku.

Spokojení reprezentanti SK Maxtri Liberec po závodĐ se zaslouženými medailemi (zleva) ZbynĐk Filinger, Libor Rygál a ZbynĐk Nýdrle.

musel kliĎkovat, když chtĐl bĐžet rychleji. Traì byla docela nároĎná, protože každý most znamenal kopec nahoru a dolĈ
a tyto nezvyklé sebĐhy dávaly nohám zabrat,“ doplnil Rygál.
Atmosféra závodu podle všech úĎastníkĈ je mimoĔádnĐ úžasná, vĐtšina bĐžcĈ si celý maratón užívá a na výsledek je pyšná, vĎetnĐ vítĐzĈ Pauly Radcliffové z Velké Británie (2:35:56) a BrazilĎina Marilsona Gomes dos Santose
(2:08:43).
„ JeštĐ dva dny po závodĐ jsme potkávali bĐžce s medailí na krku, kde jsme je

samozĔejmĐ nosili i my. Vždyì na letošním roĎníku startovalo jen 14 maratóncĈ z ýeské republiky, vĐtšina však byli ýeši žijící v USA. A tak jsme byli rádi, že náš SK Maxtri dobĔe reprezentoval ýesko, Liberecký kraj, Liberec a naše
Vratislavice nad Nisou,“ uzavírá ZbynĐk Filinger a pĔipomíná, že o skvĐlý servis se postaraly manželky s trenérem Ivanem Charyparema jeho ženou Mílou.
Text: Rudolf Dlouhý
Foto: archiv Ivana Charypara

