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Tři kovy veteránského chodce Balcaříka! Nestárnoucí 
atlet opět zářil
Sobota, 1 Září, 2012 - 10:00| Zdeněk Vysloužil

foto: Alois Balcařík se svými medailemi

Hrádek nad Nisou, Zittau a Zgorzelec - Města na tzv. 
česko-německo-polském trojzemí, hostila osmnácté 
Mistrovství Evropy veteránů v lehké atletice. K vidění
byly souboje ve všech veteránských kategoriích a 
nemohl u toho chybět ani mostkovický občan Alois 
Balcařík. Jak je jeho dobrým zvykem, tak se nejel jen 
zúčastnit, ale opět zanechal svou nesmazatelnou stopu, 
když získal hned tři cenné kovy! 

Vzhledem k počtu zúčastněných, lze bez nadsázky hovořit o 
letošní největší evropské lehkoatletické akci. V obrovské 
konkurenci se rozhodně neztratil Alois Blacařík. V kategorii M85 
absolvoval závody na pět a dvacet kilometrů, přičemž ve druhém 
případě závodil také v rámci kategorie družstev M65! Výsledkem 
jsou tři cenné kovy a velmi solidní časy. Balcařík získal na své 
oblíbené dvacítce stříbro, v ostatních případech bronz. „Bylo jasné, že už to nebude jako zamlada, před
nějakými deseti nebo dvaceti lety. Nicméně časy 40:00 na pětku a 2h 47:50 na dvacítku, předčily
moje očekávání a dokonce přispěly k týmovému bronzu s pětašedesátníky! Celkově jsem ale spokojen, 
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i když se potkávám se stále menším počtem soupeřů ve své kategorii (nad 85let),“ zhodnotil svoje 
účinkování Balcařík.

Příští velký podnik proběhne za rok v italském Turíně, kde se uskuteční mistrovství světa. Při pohledu na 
současné výsledky vůbec nelze vyloučit, že by si zde mostkovický veterán svou jízdu opět zopakoval. 

Fotogalerie

●

●

●

●

●

●tisktisk poslat emailem

Další zprávy ze sekce Další sporty 

Tři kovy veteránského chodce Balcaříka! Nestárnoucí atlet opět zářil | iTydeník

í sporty 
http://www.itydenik.cz/obsah/tri-kovy-veteranskeho-chodce-balcarika-nestarnouci-atlet-opet-zaril (2 of 6) [7.9.2012 15:20:10]

http://www.itydenik.cz/sites/default/files/styles/colorbox/public/01_0.jpg
http://www.itydenik.cz/sites/default/files/styles/colorbox/public/05.jpg
http://www.itydenik.cz/sites/default/files/styles/colorbox/public/04.jpg
http://www.itydenik.cz/sites/default/files/styles/colorbox/public/03_0.jpg
http://www.itydenik.cz/sites/default/files/styles/colorbox/public/02_0.jpg
http://www.itydenik.cz/print/8499
http://www.itydenik.cz/print/8499
http://www.itydenik.cz/printmail/8499
http://www.itydenik.cz/printmail/8499



