MNÍŠECKÁ OSMIČKA již po jedenácté.
V sobotu 28. června 2014 v 9.00 vypuklo osmihodinové kroužení na
horských kolech 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 měří 13 km a převýšení je 350m. Na startu se
sešlo 33 mužů a 6 žen.
Již po čtvrté za sebou zvítězil suverénně zkušený borec z Varnsdorfu Milan
Spurný, který zvítězil s 11. okruhy a zatím na M8 nemá vážnějšího
protivníka. O druhé místo byla velká rvačka. František Kramer z Liberce
nakonec urval s devíti okruhy druhé místo na bedně těsně před Petrem
Novotným také z Liberce se stejným počtem kol.
Umístění mníšeckých borců :
7. místo Vlastik Petr (devět okruhů)
8. místo Ivoš Pavlík (devět okruhů)
18. místo Radek Kulhánek ml. (sedm okruhů)
22. místo Radek Kulhánek st. (sedm okruhů)
23. místo Robik Rozycki (sedm okruhů)
Letos ženy zabojovaly. Cyklisté z Varnsdorfu přivezli favorizovanou Lenku
Maškovou, která s osmi okruhy zvítězila a překonala rekord M8 v ženské
kategorii z roku 2012. Druhá oldřichovská Zuzana Šťastná zakončila závod
se sedmi koly a třetí Eliška Petříková z Liberce se umístila na třetím místě
se šesti okruhy. Letos mezi ženami byla jedna běžkyně…Zuzana Poláčková
uběhla 52 km ( čtyři okruhy ) v čase 07.09.00. Skvělý výkon!
Společnými silami cyklisté ujeli za osm hodin 3679 km a převýšením tratě
dosáhli 99650 výškových metrů a překonaly Mt. Everest 11 krát !!!
Na kompletní výsledky a fotky se můžete podívat na
www.mnisecka8cka.info
Celý osmihodinový maratón se obešel bez vážných zranění a tak
zdravotník od záchranné služby musel zasahovat pouze dvakrát.
Děkuji všem sponzorům, kteří přispěli jak finanční hotovostí tak i věcným
darem k tomu, že každý cyklista odcházel s hodnotnou cenou a diplomem.
A také všem kteří mi pomáhají realizovat tento závod.
Všem díky…
Grebson

