KPO Racing Minutes – závěr zimní sezóny aneb “konec
dobrý, všechno dobré
která se jezdí na laufech. Startuje se
Vítek Černý (KPO) přináší závěrečnou zimní reportáž z hned několika
závodů: Vysokoškolská Liga Vysoké n. J., Salomon Nordic Sundays #5,
Salomon Nordic Sundays #6, Salomon Nordic Sundays #7
Přípravy na cyklistickou sezónu jsou již v plném proudu a běžky jsou už
dávno uklizené. Pojďme se ale, než začnou první závody na kole,
ohlédnout za poslední částí sezóny zimní. Trochu opožděně ale přece
přinášíme poslední reportáž ze závěru zimní sezóny 2011/2012. V týdnu
po krušnohorském Karlově běhu proběhlo soustředění v Horním
Polubném, jehož cílem bylo připravit se na konec sezóny. V neděli
odjíždíme rovnou z Polubného na závody Vysokoškolské ligy, konající se
ve Vysokém nad Jizerou. Na tyhle závody jsem se doopravdy těšil. Jely
se štafetové sprinty dvojic na 3x1,5km, tedy úpně jiný typ závodu, než na
který byl člověk zvyklý. Parťákem mi byl Ondra Svěchota zvaný Forest
(Dukla Praha). Na startu se sešlo v mužské kategorii asi 30 dvojic. Za
vytrvalého sněžení rozjížděl první úsek Forest a jel docela slušně,
předával mi v balíku as na 10. pozici. Nelenil jsem, opřel jsem se do toho
a 4 dvojice jsem předjel, takže po druhém úseku solidní 6. místo, které
Forest udržel i po třetím úseku. Bohužel při předávce dochází ke
karambolu, jehož výsledkem je zlomená hůl (ano již 3. v letošní sezóně).
Nakonec si tedy jednu hůl střídáme, což hodně zdržuje a dojíždíme někde
kolem 10. místa. Nálada v týmu po závodě je na bodu mrazu, ale nedá se
nic dělat.
Týden na to se jede další závod série SNS, který je opět výjimečný. Jede
se totiž na stejné trati, na které se v předcházejícím týdnu jel světový
pohár. Dostali jsme tedy možnost poměřit síly na shodné trati, na které se
proháněli Northug, Cologna a další hvězdy. Do závodu jsem byl hodně
namotivovaný, chtěl jsem si spravit chuť po neúspěchu v předcházejícím
týdnu a navíc závodní profilované tratě mi sedí víc než táhlá stoupání,
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Bohužel smůla se mě držela i v dalším závodě, ve kterém se mi
nepodařilo zajet podle představ. Hned po startu se jel 2km hodně prudký
kopec, ve kterém jsem chca nechca musel jet „pajdáka“, kterého moc
neumím. Sice jsem nahoru vyjel ve skupině, ale dával jsem si strašně a
v podstatě dalších 5km jsem nebyl schopný se na lyžích srovnat, jak jsem
byl zakyselený. V průběhu závodu jsem už končil sezónu, protože tři
neúspěchy jdoucí po sobě psychiku trochu poznamenají, ale po pár
dnech jsem byl schopen se namotivovat a sebrat síly na finálové klání.
Kvůli slabším výsledkům v posledních dvou závodech mě Filip Daniel (SK
Czarny Bor) v celkovém bodování přeskočil o dva body a odsunul mě na
3. příčku. Nepropadal jsem ale zoufalství, protože jsem měl jeden závod
k dobru a počítal jsem s tím, že po vyškrtnutí závodu s nejnižším počtem
bodů Daniela hravě přeskočím.
Poslední závod se odehrává za jarního počasí – slunečno a teplota
atakující 15°. Na start se dokonce staví několik členů polského
reprezentačního družstva (dopad tohoto faktu na celkové bodování jsem
si na startu naštěstí neuvědomoval). Start se mi hodně daří a konečně po
měsíci neúspěchů jedu tak jak je potřeba. Gálik odjíždí už po prvním
kopci, asi do poloviny závodu jedu s Tomášem Malíkem (SC Poniklá), ale
i ten se posléze odpoutává. Nikdo další z mých konkurentů mému tempu

Bohužel co se nestalo. Kluci z polské repre mi dali asi 4 minuty (což samo
o sobě nemusí být ostuda), ale z hlediska bodového přídělu odsunuli
výborný výkon z posledního závodu do hlubin. Tedy nakonec se mi
škrtnul poslední závod a v celkové klasifikaci mi zůstalo 3. místo dva body
za Danielem... Paradoxní je, že jsem Daniela porazil 4x ze celkem 6ti
závodů, ve kterých jsme se utkali. I tak může někdy fungovat bodování.
I přes tuto drobnou „šmouhu“ jsem byl ale s výkonem na finálovém
závodě spokojen.
A jaká je vlastně letošní bilance? Odjeto celkem 12 závodů, 5 z nich se
solidním výsledkem, na zbytku jsem buď lámal hole, nebo jsem nezajel
podle představ. Takže z celkového pohledu sezóna nic moc, ale poslední
závod to spravil. Jak se říká – konec dobrý, všechno dobré.
Tímto se tedy s Vámi loučíme s cyklem zimních reportáží. Teď se bude
odpočívat, ale plány na přípravné období jsou velké, takže se snad
zanedlouho opět potkáme v naší rubrice KPO Racing Minutes.
Vítek, KPO.

