Sedmý ročník MNÍŠECKÉ OSMIČKY
V sobotu 26. 6. 2010 v 9.00 byl odstartován osmihodinový maratón na
horských kolech. Šlapalo se od hospůdky Na hřišti, kde byl start i cíl. Trať
vedla kolem přehrady, Fojtkou nahoru, pokračovala přes les na Skalky
711m.n.m. a Zaječím dolem zpět. Okruh měřil 13 km a převýšení bylo
350m. Na startu se sešlo 28 mužů a 4 ženy.
Letos byla M8 ve znamení smutku.
6. 6. 2010 odešel do cyklistického nebe Míra Herčík , který se několikrát
účastnil závodu a byl mezi námi cyklisty velice oblíbený. Proto letošní
sedmý ročník byl memoriálem Míry Herčíka.
Od začátku do konce vedl suverénně zkušený borec z Chrastavy Jirka Jizva
Valeš, který vyhrál v roce 2007 se stejným počtem deseti okruhů. Letos M8
navštívila parta výborných cyklistů z Vansdorfu. Z této partičky si odnesl
druhé místo Míra Vohnout se stejným počtem kol jako vítěz. Mladý borec
Zdeněk Ihring z Liberce, obhajoval loňské prvenství, ale nakonec po tuhém
boji urval třetí místo na bedně s deseti okruhy. Mníšečtí borci se ve velké
konkurenci také neztratili.
10.místo Petr Vlastimil (osm okruhů)
18.místo Rozycki Robert (sedm okruhů)
19.místo Prokop Pavel (šest okruhů)
Ani letos se ženy nenechaly zahanbit. Vavříny si odnesla Marcela
Hrušková, která ujela šest kol. Druhá se umístila pražská Andrea
Marešová také se šesti okruhy.Třetí stupínek se čtyřmi okruhy vybojovala
Petra Novotná.
Letos novinkou M8 byla rodinná družstva. Bohužel se přihlásily pouze dvě.
Herčíci byli prví a Marešovi druzí.
Závodníci celkem ujeli 3136 km a nastoupali 73856 m výškových.
Společným úsilím překonali 8 krát Everest.
Na kompletní výsledky a fotky se můžete podívat na
www.mnisecka8cka.info
Celý osmihodinový maratón se obešel bez vážných zranění. Zdravotnice od
záchranné služby zasahovala pouze jedinkrát.
Mé poděkování patří všem, kteří přispěli jak finanční hotovostí, tak i
věcným darem. Každý cyklista odcházel s cenou a diplomem.
A také všem kteří mi pomáhají realizovat tento závod.
Všem díky…
Grebson

