12. ročník MNÍŠECKÉ OSMIČKY.
V sobotu 20.června v 9.00 vypuklo osmihodinové kroužení na horských
kolech z nového místa a to od restaurace „Na Přehradě“, kde byl start i cíl.
Trať vedla Fojtkou nahoru, pokračovala přes les na Skalky 711m.n.m. a
Zaječím dolem zpět. Okruh měří 11 km a převýšení je 330m.
Den a noc před závodem hodně pršelo. Ráno stejný obraz jako předešlý
den. Říkal jsem si, že se nás tam sejde pár skalních…opak byl pravdou! Na
startu se sešlo 37 mužů a 7 žen, což je nejvíce od konání M8. Dokonce přijel
i manželský pár z Německa.
Celý závod lilo jako z konve, nahoře dokonce i padaly kroupy a teplota se
pohybovala okolo 5 stupňů nad nulou!
Všichni se zhostili s tímto extrémním počasím na jedničku. Ač obaleni
bahnem, promočeni a zmrzlí na kost. Kola přestávala brzdit, řadit a
vyluzovala strašidelné zvuky.
Všichni (mnohdy pro mě nepochopitelně) bojovali do poslední chvíle a že by
jim počasí ubralo na morálu nebylo znát. Někteří si to dokonce
pochvalovali, že prý není vedro…tak nevím. Každopádně před všemi
smekám!!!
A jak to tedy všechno dopadlo.
Letos zvítězil Jarda Tuž z Liberce s 11. okruhy, který dojel úplně
vyčerpaný... druhé místo po velkém boji obsadil Milan Spurný
z Varnsdorfu, který vyrazil do dvanáctého okruhu, ale bohužel ho nestihl
do limitu. Další borec z Varnsdorfu Míra Vohnout nakonec urval
s jedenácti okruhy třetí místo na bedně těsně před smolařem Mírou
Herčíkem ze Stráže, který měl v tomto počasí defekt a opravou ztratil
dvacet minut.
Umístění místních borců :
6.místo Vlastik Petr (deset okruhů)
7.místo Milan Kohout (deset okruhů)
23.místo Robik Rozycki (sedm okruhů)
24.místo Jiří Forst (sedm okruhů)
28.místo Roman Ryšavý (pět okruhů)
Letos opět ženy zabojovaly. Mníšecká Erika Kohoutová si odnesla vavříny
nejvyšší z devíti okruhy a v novém rekordu M8. Jsem moc rád, že zlato
zůstalo doma a gratuluji !!! Druhé místo s osmi okruhy urvala věčně
usměvavá rumburská Jana Kovářová o sedm minut před varnsdorfskou
Lenkou Maškovou.

Týmy se letos přihlásily čtyři…suvereně zvítězili Herčíci. Druzí byli
Petráčková-Dvořák a třetí Jedinák-Ryšavý.
Společnými silami cyklisté ujeli za osm hodin 3509 km a převýšením tratě
dosáhli 105 270 výškových metrů a překonaly Mt. Everest 11,8 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 Petr Jenka musel zasahovat pouze jednou.
Děkuji Míše Tajmrové za skvěle připravené zázemí v restauraci
„Na Přehradě“ a tolerantní přístup k zabláceným cyklistům.
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, Grebson teamu a
Davidovi Veselému, který dělal rychlou spojku na čtyřkolce během celého
závodu.
Všem díky…
Grebson

