KPO Racing Minutes - Břežanská osma, časovka
dvojic (CKKV Svijany hobby cup)
Rok se s rokem sešel a co zajímavosti a výjimečnosti se
opět čas nachýlil k tomu zopakovat si Břežanskou osmu.
I já si dal premiérově tento podnik, a i když jsem působil
spíše jako taková cyklistická ikonka a stafáž, nic na věci
nemění, že se jednalo
opět
(a v tomto se musím
opakovat)
podnik
povedený.
Tato časovka dvojic
přímo k tomu vybízí a
lobbing
a
přemlouvání
v kuloárech klubů a
spolků
utvořily
dvojice pozoruhodné
a přiznejme si to
nepředvídatelné.
Zvláště
v rámci
tohoto pravidla, kdy
je prakticky vše
dovoleno,
bych
zpětně
upozornil
na
výsledky kategorie D. Nevím, jakým kouzlem vládnou naše
drahé polovičky, ale výsledky spíše evokují přesvědčovací
schopnosti každé jedné z nich než aktuální výkonnost.
Obrázek nechť si udělá každý sám.
Tak i já jsem se vydal
pokořit tuto klasiku. Sice
jsem byl přímo od začátku
hendikepován faktem, že
opět zahřívám lavičku týmu.
Ne že by nebylo dost
natěšených
borců,
ale
rozdílná výkonnost a neblahé
okolnosti rozhodli, že jsem
musel
využít
služeb
spřáteleného klubu a rovnou
předesílám, že toho nelituji.
K závodu samému.
Počasí za jedna, forma za dvě,
silnice za pět. Bohužel některé
úseky připomínaly neblahé úseky Arenberského lesa a
rozhodně to nebylo o obutí.
Takže nebudu unavovat - jel jsem dvojici naslepo. Bohužel
kolega si vybral svoji smůlu na nemoc a tak jsme byli od
samého počátku limitováni jednak jeho léky, a také

maximální frekvencí, kterou byl schopen
vypotit, aby se tak vyhnul problémům
větším než je jen rýmička.
Start byl opět epesní přehlídkou stylu
bezhlavý jezdec.
Nutno dodat, že i
s hendikepem, se kterým jsme startovali,
nás první dvojice dohnala až v Odolené
Vodě,
což
je
tak
odhadem půlka
prvního
kola.
Pak
se
už
tempo
přímo
přizpůsobovalo
tomu
postiženějšímu
z nás dvou. Tedy
ve
smyslu
momentální
fyzické
indispozice.
Přiznejme si to, já
jel turistiku, kolega
byl přinucen jet
nadoraz.
Jeho
lakonické oznámení,
že může do 170 tp.m. způsobilo, že jsem ho
uvedl do stavu, kdy se níž než pod 160
nepodíval.
Smekám
před jeho výkonem.
Čas celkový tomu
sice nenapovídá, ale
jelikož jsme neskončili
poslední (a to mě
překvapilo), byl jsem
spokojen. Sice to
znamenalo, že jsem
jel časovku jednotlivce
s hendikepem, ale jak
jsem uvedl, ničeho nelituji.
Pro ostatní závodníky tak
zůstalo skryto, že na trati byli
nejenom fandové, ale i spousta
fanynek. A tak oko muže zhlédlo nejednu kůstku.
Takže na závěr. Počasí opět sehrálo svou úlohu. Na rovinách byl takový fičák proti, že tuhl nejenom úsměv,
ale i stehna. Papíroví favorité potvrdili svoji formu a přiznejme si, že z nich šla hrůza. Všeobecně se akce líbila
a černá velmi nedoceněná práce rozvědčíků přinesla své ovoce. Za mne mohu jen říci, že to byl opět krásný
den Alberte.
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