OSMÝ ročník MNÍŠECKÉ OSMIČKY,
aneb dobří holuby se vracejí.
V sobotu 18. 6. 2011 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 26 mužů a 4 ženy.
Letošní M8 byla poznamenána lijavcem od samého rána, takže závodníkům
připravil opravdu těžkou trať. Bahno, spousta uvolněných kamenů a
mokrého listí vytvořilo podmínky, že někteří poslední úsek tratě v délce
jednoho kilometru nezvládli vyjet ani jedinkrát. Samotný závod byl ale bez
deště.
Ač podmínky tratě byly velice náročné a nenasvědčovaly nějakým velkým
výkonům, opak byl pravdou. Pro vítězství si přijel Spurný Milan z
Varnsdorfu a vytvořil rekord tratě s jedenácti okruhy. Další zkušený borec
ze Stráže nad Nisou Herčík Míra si vybojoval druhé místo na bedně s deseti
okruhy v osobním rekordu. Nakonec po tuhém boji a s velkými zdravotními
problémy urval třetí místo také s deseti okruhy liberecký Tuž Jaroslav,
který do letošního roku držel rekord M8.
Mníšečtí borci letos měli silné zastoupení a pečlivě se připravovali od
samého jara na tento drsný závod. Ač při startu Petr Vlastík měl defekt a
deseti minutový handicap si vezl celý závod, tak z osmy okruhy se umístil
nejlépe. Vybojoval devátou příčku.
11. místo Plíhal Petr (osm okruhů)
14. místo Rozycki Robert (osm okruhů a v osobním rekordu)
16. místo Tajmr Martin (osm okruhů a v osobním rekordu)
22. místo Jedinák Jan (šest okruhů)
Ženy se rvaly s tratí stejně dobře jako muži. Kordová Adéla z Liberce,
která již zvítězila v roce 2009, tak po tuhém boji porazila se šesti okruhy
Hruškovou Marcelu, která obhajovala vítězství z loňského roku. Třetí
stupínek s pěti okruhy vybojovala Frieserová Eliška.
Bohužel družstvo bylo pouze jedno, takže bez konkurence si stoupli na
bednu bratři Markové.
M8 zaznamenalo další rekord. Ač menší počet závodníků startoval oproti
loňským ročníkům, tak kvalita borců stoupá. Průměrně závodníci ujeli 91,4
kilometru a vystoupali společně 8,4 krát na Everest…

Na kompletní výsledky a fotky se můžete podívat na
www.mnisecka8cka.info
Osmihodinový maratón, který je velice fyzicky náročný, tak všichni
absolvovali bez jediného zranění a zdravotník od vodní záchranné služby
s dokonale vybavenou zdravotnickou dodávkou nemusel zasahovat ani
jedinkrát.
Děkuji všem, kteří mi pomáhají realizovat tento závod jak finanční
hotovostí, věcným darem tak i pomocí. Každý cyklista odcházel
s hodnotnou cenou a diplomem.
Všem díky…
Grebson

