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Salomon No
ordic Sundays a Jizzerský Night Light M
Maraton
Rok se s rokkem sešel a další zimní sezóna odstaartovala. Na
úvod je potřeba poznamen
nat, že počátek sezóny se
neobešel bez
b
komplikací. Nejdříve jsme sse potýkali
s nedostatkkem sněhu začátkeem listopadu na trréninkovém
kempu v norském Sjusjoenu
u, kde nakonec p
převažovala
příprava naa kolečkových lyžíích. Situace se alee nezlepšila
ani v polovvině prosince, kd
dy jsme s manželkou odjeli
trénovat do
o italského Livign
na (1850 mnm) s tím, že na
konci pobyytu pojedeme závvod La Sgambedaa, který je
zařazený do seriálu World Loppet. Závod byyl nakonec
kvůli nedosstatku sněhu zrušeen, naštěstí trénovvat se dalo
docela slušně na tříkilometrovém okruhu s umělým
sněhem.
Paradoxní na
n celé situaci bylo
o, že zatímco se itaalské alpy, i
se svou nadomřskou výško
ou, potýkaly s needostatkem
olských Jakuszycích
h bylo sněhu dostt a nic tedy
sněhu, v po
nebránilo v uskutečnění prvního závodu ze seriálu
Salomon
Nordic
Sundays(http:///www.sns‐
we.pl/). Itálii ted
dy opouštímě o den dříve
nartybiegow
v sobotu, abychom se v neděěli 18. prosince mo
ohli postavit
na start v Polsku.
Atmosféra na startu je doccela hektická i díky zrušení
závodů v Ittálii. Závodu volnou technikou se nakonec
účastní tém
měř 100 závodníků
ů. Naštěstí se mi daří uhájit
místo v prvvní řadě a start see nakonec daří. ZZe stadionu
jedeme ne
ejdříve do 1,5 km
k
dlouhého ko
opce, který
spolehlivě rozděli startovní pole. Šance vyvvézt se za
někým v hááku neexistuje a každý
k
musí jet pěkkně za své.
Na kopci zůstávám
z
asi v pěětičlenné skupiněě. V prvním
sjezdu si tro
ochu orazím a začčínám se dostávat do tempa.
Asi v polovvině okruhu je další necelý kilometr dlouhé
stoupání, po
p kterém již následuje táhlý sjezzd zpět na
stadion. Sto
oupání absolvujem
me ještě pohromaadě, ale na
počátku sje
ezdu od nás odpou
utává Zbigniew Galik (Ski klub
Sklarksa Po
oreba), na jeho násstup nereaguji, protože sjezd
se jede celýý proti silnému věětru a volím vyčkávvací taktiku
s tím, že se
e vyvezu a nastoup
pím 1‐2 km před ccílem. Sjezd
v závětří do
ocela odsejpá. Klu
uci přede mnou sse nechtějí

echat vystřídat a abych odjel ze skupiny musím jít
ne
do
opředu sám. Berru to po levé sttraně, bohužel vššak
do
ochází k nejhorším
mu ‐ pravou hůlkou
u lehce zavadím o lyži
so
oupeře, ozve se lu
upnutí a hůlka je vejpůl. Setrvačno
ostí
do
ojedu pod kopecc, kde naštěstí veelkou náhodou sttojí
manželka
m
a dává mi hůlku náhradní. Výměnou ztratím asi
20
0 sekund a skupin
na se vzdaluje. Needá se nic dělat, i to
k běžkám patří. Nakkonec se mi i se ztrátou
z
daří uhájitt 3.
místo
m
ve třicátnících a 7. místo celko
ově. Lyže jely dob
bře,
zh
hruba stejně jako ostatním a nakon
nec i přes zlomen
nou
hů
ůlku docela spokojjenost.

Dalším závodem byl
b 4. ročník Jizeerského Night Ligght
Maratonu
M
(http:///www.jnlm.cz/), který
k
se konal 30.
prrosince v Bedřicho
ově. Oproti loňskéému ročníku doch
hází
k řadě vylepšení – čipy,
č
vyhřívaný staan na stadionu, kteerý
p závodníky. Závod se pěkně rozro
ostl,
slouží jako zázemí pro
naa start se nakonecc staví 300 závodn
níků. Stejně jako lo
oni
vo
olím „krátkou“, teedy jeden okruh, který
k
měří 17km. Na
sttartu tentokrát tro
ochu zaspím a i přřes start z první řaady
ne
emám úplně dobrrou pozici. Při nájeezdu do kopce naavíc
přřede mnou dva borci
b
padají a neež se rozmotají, tak
t
zttratím asi 20 sekun
nd. Čelo závodu jee tedy pryč, do kop
pce
assi 10. lidí předjedu
u a svoji pozici od
dhaduji nekde koleem
20
0. místa. Dojíždím si skupinku, jejíž tempo
t
je přijatelné a
ve
e sjezdu na Novvou louku a na rovince k Blatnému
ryybníku trochu odpočívám.
o
Za rybníkem
r
následuje
sttoupání, do kteréh
ho se jede celkem
m rozumně, na vrššku
cíítím sílu, takže jdu na špici a pokoušíím se odjet. To se mi
daaří jen částečně, ale alespoň redukujji skupinu a do kop
pce
naad Kristiánov najíždíme již jen vee třech. Dvě třettiny
ko
opce jedu na první pozici, nakonecc se však nechávám
vyystřídat, protože fouká
f
docela silnýý protivítr. Na ko
opci
zů
ůstáváme pořád třři a docela valíme proti větru. Po ch
hvíli
do
ojíždíme dva, takže jedeme v pěěti. Před odbočkkou
k Hřebínku se dostáávám dopředu a hn
ned nastupuji s cíleem
vyybudovat si náskok před sjezdem. Nástup
N
zachycuje jen
j
Pe
etr Kuře (IVT Nácchod), asi mu jed
dou o něco líp lyyže,
prrotože ve sjezdu jd
de přede mě. Za Hřebínkem
H
je celkeem
ne
epříjemná několikkakilometrová passáž, která sice sttále
mírně
m
klesá, ale klesání je tak mírné, že se musí jet pořřád

p
hodně
a kdo má problémy s technikou, může v této pasáži
deme tedy ve dvo
ou, jede mi to o něco líp než
ztratit. Jed
Petrovi, ktterému vyšší rychllost dělá trošku prroblémy a na
lyžích se pořádně
p
nesklouzne. Po chvilce dojjedeme další
dvojici, jeejíž tempo na chvíli adoptujeme. Trať je zde
docela úzzká a rychlost vysoká, předjížděn
ní je docela
problém, přeci jen máme zaa sebou již větší část závodu a
onec využívám po
oslední šance
sil není naa rozdávání. Nako
na odjetí a tou je stoupání k Buku, kde rozjížždím brutální
tempo 1‐1, kterému nestaččí již nikdo z naší skupiny. Ve
stoupání ještě dojíždím a přředjíždím další dvaa borce. Před
n stadion míjím protijedoucího Radka
R
Šretra
sjezdem na
(mistr Evrropy v dálkových b
bězích za rok 2011
1) a chvíli po
něm prvn
ní skupinu, kteráá jede „dlouhou““, tedy dva
okruhy. Ve
V sjezdu se ohlížíím a zjišťuji, že náskok,
n
který
jsem si vybudoval, se zmenššil. Po nájezdu na stadion tedy
ještě musím spurtovat, abyych uhájil nakonecc 4. místo na
krátké v chlapech (6. místo celkově) před Petrem a oplatil
porážku ze závodu
u SNS. V cíli
mu tím loňskou těsnou p
nejprve trochu rozčarován
ní z bramborové medaile, po
m, že na třetího jsem ztrácel asi
vyhlášení časů ovšem vidím
dvě minutty a, i kdybych see nepřipletl do kaarambolu po
startu, sttejně bych na sttupně vítězů leto
os nedosáhl.
S výsledkeem tedy nakonec sspokojenost. Inu závod to byl
úplně jinýý než loni. Krátkou letos jelo 130 závvodníků, loni
méně nežž polovina tohotto počtu. Manželka nakonec
vybojovalaa 12. místo v konkkurenci více než 50
0ti žen, což je
rozhodně úctyhodný výkon.
Těšte se na
n další reportáž ‐ dalšími závody jsou VŠ Liga
v Jilemnici a 2. díl seriálu SN
NS, které se jedou za
z dva týdny.
Vítek, KPO
O
výsledky jn
nlm
https://docs.google.com/spreadsheeet/pub?hl=cs&key=0AlB
BQrPxis386dHQy
VVZYM1owbW83RkwxMWdsLVRmTnc&hl=cs&gid=5

výsledky sns
s
http://www.o
online.datasport.pl/resu
ults502/wyniki/minift.pd
df

