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Druh˘m nejlep‰ím t˘mem Îenského bûhu byl Elite Sport Boskovice.

V doprovodném programu se pfiedvedl
oddíl Aikido Boskovice pod vedením

Karla Trefného.

Za sluneãného poãasí se v sobotu po-
stavilo na start Îenského bûhu na 5 km
157 bûÏkyÀ. Za necel˘ch dvacet minut
byla v cíli jako první Patrícia Puklová
z AK Steeple Poprad. Pro druhé místo si
dobûhla Katefiina Pulgretová a pro tfietí
Magda Janková. Z jedenácti pfiihlá‰e-
n˘ch t˘mÛ byly nejlep‰í RUN&MUM
pfied Elite Sport Boskovice a AK Ti‰nov.

v tomto závodû. AÏ za minutu a pÛl do-
bûhl do cíle dvojnásobn˘ vítûz Sport
Life Runu Daniel Orálek. Pro tfietí mís-
to si dobûhl Pavel Dvofiák. Ze sedmi t˘-
mÛ byli nejlep‰í Vinafii a pivafii, druh˘
byl t˘m EXTRA Brno A a na tfietím
místû skonãil t˘m AT&T.

Leto‰ního roãníku se zúãastnil re-
kordní poãet 438 bûÏcÛ.

Listy regionÛ jako mediální partner
Sport Life Runu gratulují vítûzÛm v‰ech
kategorií.

V doprovodném programu se pfied-
stavili Ïáci Soukromé ‰koly populární-
ho zpûvu z Brna pod vedením Ivety
Holasové a oddíl Aikido Boskovice pod
vedením Karla Trefného.

Pofiádající spolek „Sportuj s námi”
zve v‰echny bûÏce na závody, které bude
pofiádat v pfií‰tím roce. V tradiãním ter-

mínu 1. kvûtna to budou 8. Boskovické
bûhy a v sobotu 26. srpna PÛlmaraton
Moravsk˘m krasem v Blansku.
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Spolek „Sportuj s námi” pofiádal o víkendu 5. a 6. listopadu tfietí roãník bûÏeck˘ch závodÛ Sport
Life Run. Pro bûÏce je v celém areálu brnûnského v˘stavi‰tû vyznaãen pûtikilometrov˘ okruh.
Startuje se a dobíhá do pavilonu F, bûÏci také vybíhají a sbíhají 43 schodÛ v pavilonu Z.

Na dva okruhy, tedy deset kilometrÛ,
se v nedûli v rámci VeletrÏního bûhu vy-
dalo 281 bûÏcÛ a bûÏkyÀ v‰ech vûko-
v˘ch kategorií. Nejstar‰ím úãastníkem
byl Milan Hrub˘ z Blanska, kterému je
78 let. Jifií Petr z Kovalovic rozhodl
o celém závodû hned po startu. Získal
náskok, kter˘ postupnû navy‰oval a
osamocen si dobûhl pro první vítûzství

BûÏci si prohlédli brnûnské v˘stavi‰tû
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