19. – 20.9.2015
Tento víkend byl brutálně zaplněný různými závody po celé republice a členové našeho týmu
se pěkně zapotili, nejvíce však autor tohoto reportu ☺ Vezmeme to pěkně po pořádku.

KPŽ – Plzeň
Poslední městský závod letošního ročníku Kola pro život a třetí od konce. Cesta na západ
Čech a 55 km dlouhý půlmaraton, na kterém nikdo z nás nikdy nestartoval. Startovalo nás 5 bez
kapitána Pavla Žáka, který plnil pracovní povinnosti u Znojma. Nálada v dodávce byla dobrá a závod
jsme si chtěli hlavně užít a všichni dokončit, abychom posbírali nějaké ty body. Trať s dvojnásobným
převýšením oproti Znojmu, ale stále pouhých 950 m nás všechny příjemně potěšila – minimum
asfaltu, spousta lesních trailů a těžký podklad v podobě udrncaných kořenů. Nutno podotknout že
v okolí Plzně se dá najít hezká příroda. Silná konkurence a velmi rychlé tempo, tak to vypadalo na
startu a po startovním výstřelu. Z našich si dle očekávání nejlépe vedli Tomi Petříček a Pavel Váňa.
Tomi se vrátil do závodů po zranění a v intenzitách se ještě necítil v top formě. První kopec na 204
tepech ho popravil a musel si zvolnit. Ke konci závodu se opět rozjel a nakonec dokončil 27. celkově.
Pavel Váňa po cca 10 km závodu s celou skupinou mírně zakufroval a museli se vracet zpět na trať.
Pavel dokončil 37. Dále Filda Chovanec 60., Mirek Urbánek 76. a Tom Navrátil až 195. Po špatném
výkonu a zničeném pedálu. Velké poděkování opět zaslouží za servis a občerstvení Jirka Nehoda.

Excalibur City Maraton 2015
Pavel Žák jel obsluhovat časomíru na tento závod, který se jezdí na jižní Moravě v okolí
Znojma mezi vinicemi a z části na území Rakouska. Poté co si splnil všechny povinnosti, se rozhodl
absolvovat krátkou 35 km dlouhou trať. V závodě, do kterého nastoupil nerozjetý, se pohyboval na
čele ve dvojici a v závěrečném spurtu měl více sil a urval pro sebe a pro tým vítězství.
Bike Čeladná
V Čeladné se sešla velmi kvalitní konkurence, protože závod je pod záštitou značky
Specialized. Startoval mimo jiné i Jaroslav Kulhavý a z našich borců Radim Barták. Závod v Beskydech
je profilově náročný a to Bártovi sedí. Startoval z hloubi startovního pole a musel se propracovávat
dopředu. Po nepovedených Sudetech minulou sobotu se mu tentokráte jelo dobře a s vyjímkou
drobného zasukování řetězu bez problému. Chvíli se po defektu Kulhavého dokonce pohyboval před
olympijským vítězem, ale ten ho poté utvrdil, že ve sjezdu má Bárt ještě rezervy. Závod dokončil na
19. místě.
XC Uherské Hradiště
Na tradiční městské cross country, kterého jsme se v minulých letech s oblibou účastnili,
tentokrát vyrazil pouze junior Lukáš Daněk. Absolvoval juniorský závod s nejvyššími ambicemi. Po
problémech s řetězem byl však nucen přijmout druhé místo. I tak výborný výsledek a bedna se
počítá.

Kroměřížská padesátka
Letošní novinka. Hobby závod na 50 km v okolí Kroměříže přes Chřiby pro pěší, běžce a také
mtb závod. Mezi běžci jsme byli zastoupeni Richardem Petlachem a Pavlem Michem a oba dokončili
v první desítce celkového pořadí. V MTB variantě závodu se představil Jirka Klement, který dokončil 2.
celkově a dále Zdeněk Holubec (22.).

Pell’s MTB kritérium - neděle
V neděli se v Brně konalo tradiční městské cross country. Závod se jezdí každoročně na závěr
sezony a to v samotném centru města Brna, přes Dominikánské náměstí, hrad Špilberk a po schodech
dolů na náměstí Svobody. Každoročně sem přijíždí česká špička a ne jinak tomu bylo i letos. Elitního
závodu se účastnil Pavel Žák a obsadil 14. příčku.

4. Měřený trénink Mysločovice - středa
Ve středu se konal poslední měřený trénink (rozuměj podvečerní závod s pohodovou
atmosférou), kterým byla časovka na 1 prodloužený okruh v Cykloparku Mysločovice. Nejlépe se
s tratí popasoval náš Tomi Petříček a potvrdil roli favorita, když jako jediný absolvoval okruh pod 9
minut. Zároveň bylo vyhlášeno celkové hodnocení tohoto miniseriálu a po 4 závodech obsadil
bronzovou pozici Filda Chovanec v hlavní kategorii mužů do 30 let.

Za Bike Triatlon Morkovice, Ing. Tomáš Navrátil, člen výboru občanského sdružení
Tel.: +420 730 135 016
E-mail: navratilt@gmail.com
Děkujeme našim partnerům za podporu.

