Rok 2008
Napsal uživatel fzouhar
Čtvrtek, 03 Listopad 2011 01:06 - Aktualizováno Neděle, 02 Září 2012 21:14

Veselý zbytek závodu trpěl

Veterána zradilo v polovině triatlonu koleno, bude muset podstoupit operaci
Teplice/ Minulou sobotu vrcholily dva triatlonové poháry. Celostátní Triexpert cupa Severočeský
triatlonový pohár.
V obou hráli prim závodníci Glassman TT Teplice.Ve Žďáru n.S. se uskutečnil Triexpert cupu
(1,9 km plavání,
95 km cyklistika, 21 km běh). Miroslav Veselý dokončil jedenáctý. „Letos poprvé se mi jelo
skvěle na kole.
Z 32. místa po plavání jsem se posunul na deváté. V polovině běhu mě v zradilo pravé koleno,
zbytek jsem si
protrpěl,“ říká Miroslav Veselý. V celém seriálu nakonec skončil čtvrtý v konkurenci více než tří
set triatletů.
Kategorii 45-49 let s přehledem vyhrál, když proměnil čtyři starty ve čtyři vítězství.
Kolegové v čele s Filipem a Jiřím Zouharovými pořádali v Oldřichově na Barboře poslední 4.
závod Severočeského
triatlonového poháru Glassman triatlon (0,7 km plavání, 31 km cyklistika, 6,4 km běh). V
závodě, který je známý
svou pohodovou atmosférou, dominoval Filip Zouhar. Zvítězil způsobem start-cíl a potvrdil
letošní výbornou výkonnost.
V souboji věčných rivalů Tomáš Immer versus Petr Veselý byl úspěšnější prvně jmenovaný a
obsadil druhé místo.
Petr Veselý skončil třetí. Glassman triatlon je závod pro výkonnostní ale zejména pro rekreační
sportovce. Počet
36 účastníků je uspokojivý. Po skončení závodu proběhlo vyhlášení výsledků a pěkná cena
zbyla skoro na každého
účastníka. Celkovým vítězem Severočeského triatlonového poháru se stal Filip Zouhar s
maximálním počtem
300 bodů. Vyhrál tři započítávané závody a vždy s pohodlným náskokem. Mezi veterány zvítězil
Miroslav Veselý,
vítězkou žen se stala Marcela Ondráčková. (red)
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Krušnoman
V sobotu 23.srpna se v Litvínově konal již 6. ročník olympijského triatlonu „Krušnoman“, který
byl zároveň 3. závodem
Severočeského triatlonového poháru. Nejtěžší olympijský triatlon v České Republice
absolvovalo i pět členů
z Glassman triathlon team Teplice a všichni předvedli kvalitní výkony. Celé startovní pole čekalo
nejprve 1,5 km
plavání v litvínovském oprámu a 400 m dlouhý výběh do prvního depa, pak nejtěžší část
závodu: 40 km dlouhá
cyklistika s náročným výjezdem na Dlouhou Louku, dále vedoucí po vrcholcích Krušných hor a
na závěr 10 km
zvlněného běhu mezi litvínovskými zahrádkami. Před startem bylo velice chladno s občasným
deštěm, při závodě
se však počasí umoudřilo, ale na horách foukal silný vítr, který závodníkům stěžoval cyklistickou
část. Přesně
ve 12 hodin poslal startovní výstřel do 19 o C teplé vody 41 odvážlivců. Po plavání se na čele
vytvořila skupina
favoritů mezi kterými nechyběl ani Filip Zouhar. Miroslav Veselý se v cyklistice posouval
pořadím dopředu,
ale 10 km před druhým depem měl defekt a ztratil zhruba 5 minut, které ho odsunuly o několik
míst zpět.
V novém traťovém rekordu 2:12:20 hod se jako první do cíle dostal Jan Wainer, který za 2 týdny
bude startovat
na Mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu ve Francii. Vítězkou žen se v traťovém rekordu stala
Lenka Fanturová.
Velice dobře absolvoval trať v cíli pátý Zouhar (2. 30-39 let), vedoucí muž Severočeského
triatlonového poháru.
Jako desátý se v cíli objevil Petr Veselý (6. 18-29 let), který nebyl spokojený se svým výkonem.
„V plavání jsem
dost vytuhnul, na kole jsem se do kopců trápil. Spokojen ale dnes můžu být s výkonem v běhu.
Za týden možná
pojedu místo Glassmanu na střední triatlon do Žďáru nad Sázavou. Glassman triatlon se koná
příští sobotu 30.8.
na Barboře jako finále Severočeského triatlonového poháru 2008. Přihlásit se lze i na místě v
den startu.“ sdělil po
závodě Petr Veselý. Miroslav Veselý i přes defekt dokončil jako 2. v kategorii 40-49 let.
Další „Glassman“ Dušan Olah dosáhl po statečném výkonu 2. místa v kategorii nad 50 let a
Marcela Ondráčková,
která se s tratí vypořádala za 3:27:10 hod v kategorii žen nad 30 let skončila na 3. místě.

Vítr a chlad byly tím nejméně nepříjemným v celém závodu
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Teplický triatlonista Miroslav Veselý zvítězil v kategorii a pronikl do elitní desítky

Lipno/ Uplynulou sobotu se v Lipně nad Vltavou uskutečnil čtvrtý závod Českého poháru v
dlouhém triatlonu,
který byl i součástí Triexpertcupu. Na tratích klasického železného muže (3,8 km plavání, 180
km na kole,
42,2 km běh) si výborně vedl zástupce severočeského lázeňského města Miroslav Veselý z
Glassman TT Teplice,
který v konkurenci osmi desítek závodníků z České republiky, Slovenské republiky a Belgie
obsadil
v celkovém hodnocení 10. místo a s převahou zvítězil ve věkové kategorii 45 - 49 let.„Železňák
v Lipně
byl nesmírně těžký nejen profilem tratí. Svým dílem k náročnosti závodu přispělo i počasí. V
sedm hodin ráno,
když nás startovní výstřel poslal do vln Lipenské přehrady, vanul silný vítr a teplota vzduchu
byla pouhých
pouhých 12 stupňů,“ popisuje nikoli ideální podmínky úvodu čtvrtého závodu Českého poháru
teplický triatlonista.
„Později každý z účastníků soutěže pochopil, že vítr a nižší teplota byly to nejpříjemnější z
celého závodu.
Na náročné cyklistické trati s převýšením téměř 2000 metrů se přidaly časté přeháňky a teprve
v běžecké části
se na naše zdecimovaná těla počasí umoudřilo. Z vody jsem se dostal na slušném dvacátém
místě.
Na kole jsem si prodělal velkou krizi, nicméně přes tuto skutečnost se mi podařilo postavení
vylepšit
a posunul jsem se na dvanáctou příčku. Šestým běžeckým časem jsem se prosadil do elitní
desítky,“
komentuje svůj výsledek Miroslav Veselý. Odměnou za úsilí a kvalitní výkon bylo pro Tepličana
po dokončení
fyzického martýria večerní vyhlášení „Top Ten,“ v jehož průběhu se mu dostalo příležitosti
vystoupit na stupně
pro nejlepší i s olympijským medailistou ze Sydney Janem Řehulou, který na Lipně zvítězil.“

Výsledky – muži: 1. J. Řehula (Author Tufo) 9:19,04 hod., 2. J. Wainer (Triexpert Team)
9:29,22 hod.,
3. J. Vodehnal (SK OMT Pardubice) 9:36,20 hod., 10. M. Veselý (Glassman TT Teplice)
10:11:18 hod.

Výsledky – ženy: 1. J. Candrová (Triatlon České Budějovice) 11:04,54 hod.,
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2. Z. Rohlederová (Etriatlon) 12:11,34 hod., D. Tylšová (TJ Maratonstav) 13:06,37 hod. (red)

DŘÍČ. V poslední disciplině, v běhu, se Miroslav Veselý (na snímku ze závodu) prosadil do
elitní desítky.
Foto: Soukromý archiv

Zouhar na prázdném kole, Veselý si poradil s křečemi
Teplice/ V sobotu se ve velmi dobré formě představili triatlonisté klubu Glassman TT Teplice. V
Povrlech
se konal přebor Ústeckého kraje ve sprinttriatlonu na tratích 300 m plavání, 12 km kolo, 3 km
běh.
V divácky atraktivním závodě, který probíhal v okolí koupaliště v Povrlech, zvítězil v závodě
mužů
Filip Zouhar a v kategorii juniorů před sebe nikoho od začátku závodu nepustil a s přehledem
zvítězil
Petr Veselý. Filip Zouhar měl defekt a část cyklistiky jel na prázdném kole. Přesto vyhrál s
velkým
náskokem.Další z Glassman TT Teplice, Miroslav Veselý, bojoval s tratěmi půlželezňáka (1,9 90 - 21,1),
téměř stovkou soupeřů i s velkým vedrem na Karlštejně, kde se konal 3. závod Triexpertcupu. V
běžecké
části měl problémy s křečemi, i přesto zvítězil ve své věkové kategorii a v konečném pořadí
obsadil 8. místo.
Celkový vítěz loňského ročníku Triexpertcupu je spokojen: „Jsem rád, že jsem si tímto
výsledkem udržel naději
na obhajobu. Důležité závody Triexpertcupu mě čekají na „Železňáku“ na Lipně za dva týdny, a
pak ve finále,
které se uskuteční ve Žďáru nad Sázavou na konci srpna,“ zmiňuje blížící se vrcholy veterán
Miroslav Veselý. (red)
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Mosazného muže vyhrál v Povrlech Zouhar

Mosazný muž, závod ve sprinttriatlonu v Povrlech, jako první vylezl z vody pozdější vítěz Filip
Zouhar. Autor: Foto: Deník/Vladimír Mayer

26.7.2008 18:49

Povrly – Přeborníkem Ústeckého kraje ve sprinttriatlonu se i přes defekt stal Filip Zouhar
zTeplic.

Tři sta metrů plavání, 12 kilometrů na kole a 3 kilometry běh. Přesně tyto dávky ve
sprintmaratonu zvládlo v sobotu v Povrlech přes sto triatlonistů. Jedenadvacátý ročník závodu
Mosazný muž měl poprvé statut krajského přeboru.

Přeborníkem Ústeckého kraje se stal Filip Zouhar z teplického klubu Glassman TT, druhý
doběhl ústecký Ivo Netík z Bike Sportu a bronz získal Robert Hýbler z pražského týmu STMC.
Ženskou kategorii vyhrála stejně jako minulý rok litvínovská Eliška Čerňanská z K3- atlon týmu.

„Zdejší trať je velice náročná, po fyzické i technické stránce, proto jsem s vítězstvím velice
spokojen. Byla zde i celá triatlonová regionální špička,“ řekl v cíli vítěz Filip Zouhar.
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Teplický osmatřicetiletý závodník se dostal do čela závodu hned v první disciplíně. Na kolo
nasedal, po tři sta metrů dlouhém plavání v místní přehradě, jako první.

Ovšem pak začal úřadovat „cyklistický“ specialista Ivo Netík, který Zouhara na dvanácti
kilometrové trati předjel. „Částečně to bylo i kvůli mému defektu,“ vysvětlil Zouhar, který při
posledním sjezdu píchl. „Snažil jsem se jen dojet do cíle a nespadnout. Na běh jsem si totiž
věřil,“ dodal Zouhar, který se závodů v Povrlech zúčastnil poprvé.

Tříkilometrová běžecká trasa kolem přehrady už byla jasně v jeho režii. „Letos mi to běhá
dobře,“ pochválil se Zouhar, který je současně vedoucím mužem seriálu závodu Král Českého
středohoří. „A hned zítra si jedu pro vítězství do Babic na Hanácký pohár,“ usmíval se dobře
naladěný triatlonista.

Jednadvacátého ročníku Mosazného muže se zúčastnilo 112 triatlonistů. „To je na zdejší areál
ideální počet,“ pochvaloval si hlavní organizátor Ivan Málek.

Petr neodstoupil a vybojoval prvenství mezi juniory
Teplice/ V sobotním hvězdami nabitém Ironmaniac triatlonu se výrazně prosadili i tři zástupci
soutěž spolupořádajícího Glassman TT Teplice. Filip Zouhar a Petr Veselý se postarali o
nejhezčí
souboj až do cílové pásky. Vítězně z něho vyšel Zouhar, který obsadil 14. místo sedmé ve své
věkové kategorii 30 – 39let). „Oba předvedli vynikající výkon. Synovi je teprve 18 let. Byl jsem
s ním domluven, že po cyklistice případně odstoupí. Díky otočkám na trati kola i běhu jsem
mohl
sledovat, jak na tom je. Doslova mne děsil, jak vysoko se celý závod pohyboval. Ale vydržel
a zvítězil v kategorii juniorů. Celkově obsadil 15. místo,“ konstatuje otec Miroslav Veselý, který
vybojoval
čtvrtou příčku v kategorii 40 – 49 let a 21. celkově. „Syn mi udělal obrovskou radost. Mně
osobně závod
nevyšel na sto procent. Bohužel jsem přerušil tři roky trvající sérii asi šedesáti závodů, ve
kterých jsem
nechyběl na „bedně“, ale Petr se postaral o to, že jsem v cíli měl v očích slzy štěstí. Byl to jeho
první start
ve středním triatlonu (3-90-21). V závodě se sešla absolutní česká i slovenská špička a to
znamenalo
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největší konkurenci na českém území v posledních letech. Syn podal opravdu skvělý výkon,“
neskrýval
radost i překvapení otec Miroslav. (red)

VÍTĚZ MEZI JUNIORY. Petr Veselý (vlevo) v cíli s klubovým kolegou, veteránem Dušanem
Olahem.
Foto:
Deník/Zdeněk Traxler

Filip Zouhar opět potvrdil výtečnou formu

Oldřichov/ V sobotu se u vodní nádrže Barbora v Oldřichově konal 2. závod Severočeského
triatlonového
poháru O pohár ředitele Cheminvestu. Na tratích 1,5 km plavání, 40 km cyklistiky a 10 km běhu
zvítězil
způsobem start cíl Filip Zouhar z Glassman TT Teplice. „Filip má formu jako hrom. Před týdnem
získal
bronz na MČR ve sprinttriatlonu v Jablonci, ve středu vyhrál populární Běkodo,“ říká oddílový
kolega
Miroslav Veselý. Třetím závodem Severočeského poháru bude srpnový Krušnoman v Litvínově.
Výsledky - muži do 36 let: 1. Immer 2:07:49 hod., 2. Weber 2:13:14 (oba K-3atlon Litvínov),
3. P. Veselý 2:14:04 (GlassmanTT Teplice). Muži nad 36 let: 1. Zouhar 2:06:45,
2. M. Veselý 2:10:07 (oba Glassman TT Teplice), 3. Zeman 2:49:53 (Litvínov).
Ženy do 36 let: 1. Čerňanská 2:35:09 (K-3atlon Litvínov).
Ženy nad 36 let: 1. Ondráčková 2:54:53 (Glassman TT Teplice).
Pořadí po dvou závodech – muži do 45 let: 1. Zouhar 200 bodů, 2. Immer 190 bodů,
3. P. Veselý 183 body. Muži nad 45 let: 1. M. Veselý 184 bodů.
Ženy: 1. Kratochvílová 188 bodů (K-3atlon Litvínov). (red)
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Glassmani byli vidět

Krupka/ Uplynulý víkend v sobotu se v Krupce a přilehlém okolí konal 13. ročník soutěže pod
názvem
Trias short triatlon, který byl současně i prvním závodem Severočeského triatlonového poháru.
Téměř pět desítek účastníků absolvovalo tři discipliny.Na tratích 1 kilometr plavání, 40 kilometrů
cyklistika a 10 kilometrů běh zvítězil Filip Zouhar z pořádajícího klubu Glassman TT Teplice.
Druhé místo si zajistil Tomáš Immer z K-3atlon Litvínov. Převahu domácích závodníků dovršili
Petr Veselý na třetím místě a Miroslav Veselý na čtvrté příčce, který se stal vítězem kategorie
veteránů. „Jsem rád, že naši závodníci byli v poli soupeřů hodně vidět,“ neskrýval spokojenost
po skončení soutěže ředitel 13. ročníku závodu Trias short triatlon Josef Malina. „Hlavním
posláním
námi pořádaného triatlonu je však přilákat na start rekreační sportovce z řad široké veřejnosti,
což se počtem šestačtyřiceti účastníků podařilo,“ doplňuje Malina k náročné, ale vydařené akci.

Výsledky - muži: 1. Zouhar 2:01:23 hod. (Glassman TT Teplice), 2. Immer 2:02:07 (K-3atlon
Litvínov),
3. Petr Veselý 2:03:08 (Glassman TT Teplice), 14. Hampl (Glassman TT Teplice), 22. Jakl
(Glassman TT Teplice).
Muži nad 45let: 1. Miroslav Veselý 2:06:04 (Glassman TT Teplice), 2. Vopat 2:31:20 (Slavia
Chomutov),
4. Zelenák 2:36:24 Glassman TT Teplice), 5. Olah (Glassman TT Teplice, 9. Jiří Zouhar
(Glassman TT Teplice).
Ženy: 1. Fanturová (FTVS Praha), 2. Kratochvílová (K-3atlon Litvínov), 4. Ondráčková
(Glassman TT Teplice).
Junioři: 1. Langhammer (K-3atlon Litvínov).
Juniorky: 1. Šorelová (K-3atlon Litvínov). (red)

Glassmani na vražedné trati čtvrtí

Tepličan Miroslav Veselý obhájil titul mistra ČR ve své kategorii

Český Jiřetín/ V minulých dnech se v Českém Jiřetíně v Krušných horách konalo mistrovství
České republiky v duatlonu na tratích 10 kilometrů běh, 90 kilometrů na kole a 10 kilometrů běh.
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Náročný, ale krásný závod, ve kterém běžecká část probíhala na německém území a
cyklistická
část na české straně. Soutěž pořádali skvělí členové K3-atlonu Litvínov v čele s Tomášem
Langhammerem.
V konkurenci více než stovky závodníků z České republiky Spolkové republiky Německa se
zúčastnili
i čtyři členové klubu Glassman TT Teplice. Celkové 13. místo a první příčku ve věkové kategorii
45 – 49 let
obsadil Miroslav Veselý. „ Jsem šťastný, že se mi podařilo obhájit titul z loňska. Po zdravotních
problémech
a tréninkovém výpadku jsem zvolil taktiku opatrného začátku. Po úvodní disciplině jsem byl na
pětatřicátém
místě. Vyplatilo se. Stupňovaným závěrem cyklistiky a šestým časem v cíli druhého běhu jsem
se rychle
posouval dopředu,“ vrací se ke zlaté medaili Miroslav Veselý. Váží si však i výsledků svých
klubových kolegů.
„Výborně si vedl i Filip Zouhar, který skončil na devatenáctém místě a pátém v kategorii 35 – 39
let,“ zmiňuje.
Dokončil i třetí z teplického Glassman TT. „Dobře závod zvládl i Michal Hampl a to se na
vražedných kopcovitých
tratích Krušných hor cení.“ V soutěži družstev skončili zástupci Glassman TT Teplice čtvrtí. Os
mnáctiletý Petr,
syn Miroslava Veselého, byl stejně jako v předcházejících dvou letech členem vítězné štafety.

Prosadit se chtějí další dva

Teplice/ Triatlonisté klubu Glassman TT Teplice finišují v přípravě na novou sezónu. V
uplynulém roce
byl tahounem pětačtyřicetiletý Miroslav Veselý. Vítězil ve své kategorii v závodech Českého
poháru.
Z mistrovství České republiky si přivezl pět medailí. Prosadil se i v absolutním pořadí. Stal se
celkovým
vítězem celostátního seriálu dlouhých triatlonů Triexpert Cupu, kterého se zúčastnilo téměř 300
závodníků.
Se svým osmnáctiletým synem Petrem obsadili první dvě místa v Severočeském triatlonovém
poháru.
V nastávající sezóně se chtějí prosadit i další členové oddílu. Především Filip Zouhar, loni
sužovaný zdravotními
problémy, a nestárnoucí Dušan Olah. Prvním závodem, který prověří jejich formu, bude duatlon
v Dobřanech,
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kde chce Glassman TT obhajovat bronzové medaile z loňského mistrovství České republiky v
závodu družstev. (au)
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