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Jihlavská 24 MTB bez deště, ale se zraněními

Pátý ročník cyklistického závodu na
čtyřiadvacet hodin
doprovázela o víkendu
v krajském městě přízeň počasí. Podmínky
pro závodníky
byly ideální.
Vladimír Šťastný

Letošního závodu si závodníci ve všech kategoriích náležitě užili. Po loňském roce, kdy
byl závod po necelých třinácti hodinách kvůli vytrvalému
dešti a místy zcela nesjízdné
trati předčasně ukončen, letos
cyklistům v krajském městě počasí přálo. A nejenom při
závodě, ale i při pátečním koncertu v amfiteátru v lesoparku
Heulos.
„Musím říci, že letošní ročník se vydařil. Jak po stránce
sportovní, tak i pořadatelské.
Přece jen za ty předešlé ročníky již parta dobrovolníků přesně ví, co má každý dělat, takže
při jedné z posledních velkých
schůzek, ve středu před startem,
bylo vše připravené a nemuseli jsme řešit žádné problémy. A
také během závodu nebylo moc
věcí k řešení. Zkrátka, všechno
šlo jako na drátku,“ sdělil ředitel závodu Jiří Holoubek.
Příjemná teplota a dostatek sluníčka provázely závodníky od startu na Masarykově náměstí v sobotní poledne
až do nedělního poledne, kdy

závod skončil. Slunce samozřejmě, po jeho západu, vystřídaly čelové lampy na přilbách
závodníků a taktéž svítilny na
kolech, protože bez nich by
průjezd například úseku na
Staré plovárně nebyl v noci
možný.
Pořadatelé závodu z občanského sdružení Sliby-Chyby
připravili obdobnou trať jako
loni, ovšem na některých úsecích museli kvůli stavebním
pracím značně improvizovat.
To bylo vidět třeba v Brněnské
ulici, při výjezdu od Mahlerova penzionu. Po sjezdu nových
schodů z hradebního parkánu
a průjezdu okolo restauračních stolů následovala pasáž
přes staveniště, kde mnohým
závodníkům na štěrku „ustřelilo“ kolo.
Zabrat dal cyklistům tradiční táhlý výjezd ke Hrádečku
v lesoparku Heulos, novinkou
byl prudký sjezd na opačné
straně parku. Jednalo se o dobrovolnou zkratku pro technicky zdatné závodníky, v podobě
strmého padáku, pojmenovaného pořadateli Downhill.
Loňský vítěz zkráceného
závodu, mistr světa Tomáš
Kozák z Plzně, letos čtyřiadvacetihodinovku nedokončil. „V
noci mě přestalo poslouchat
tělo, nemohl jsem pít ani jíst, a
proto jsem se rozhodl skončit,“
řekl v neděli při vyhlašování
výsledků závodu.
Přestože závod provázely

STUPNĚ vítězů hlavní mužské kategorie. Zleva: druhý v pořadí
Robert Dobrý, vítěz závodu Ondřej Krejčík a jihlavský biker Radek
Musil.
solidní podmínky, tak více prá- Dobrým z Rakovníka, skončil
ce než jindy měli zdravotníci. domácí jezdec Radek Musil,
„Měli jsme asi deset transportů jedoucí v dresu Club Xanado nemocnice. Jednalo se o zlo- du Cycling Team. Musil zvládl
meniny klíční kosti, rukou, otře- odjet za 22 hodin a 46 minut,
sy mozku. Je to jasné, trať byla strávených na trati, 376 km.
suchá a rychlá, a to svádí k tro„Po skončení závodu nás čeká
chu nebezpečnější jízdě, a s ní tradiční úklid na trati, vyúčpřichází i úrazy,“ dodal Holou- tování, ošetření materiálu, a
bek.
pomalu začneme s přípravou
Na trati v hlavní kategorii dalšího ročníku. Ještě předtím
(solo muži Open 24 hod.) zvítě- čeká občanské sdružení Slibyzil Ondřej Krejčík z Plzně, který Chyby organizace 2. ročníku
ujel 428 km a na trati strávil 23 Jihlavského půlmaratónu, který
hodin a 22 minut. Na sedle ko- se uskuteční v krajském městě
la tak neseděl pouze 38 minut. 13. září,“ zakončil ředitel závoZa druhým v pořadí, Robertem du Jiří Holoubek.

ZÁVODNÍCI měli těsně před startem dlouhého závodu v sobotu v
poledne na Masarykově náměstí dobrou náladu.

TRADIČNÍ součástí závodu je průjezd přes hráz Staré plovárny.
DO SCHODŮ pod kostelem sv. Jakuba bikeři vybíhali s kolem v rukou.
Foto na stránce: Vladimír Šťastný

Vítězové Jihlavské 24 MTB

MALÁ fanynka si před svým domem u trati závodu s většinou závodníků podala ruku.

NOVÉ schody z hradebního parkánu u Mahlerova penzionu jsou bezpečnější než předešlé. Většina závodníků je bez problémů sjížděla.
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Závod na 24 hodin – jednotlivci a dvojice
Solo muži Open
Ondřej Krejčík
Solo muži od 40 let
Tomáš Sytař
Solo muži od 55 let
Karel Záboj
Solo ženy open
Jana Doležalová
Solo ženy od 40 let
Eva Svobodová
2tým muži Open
Tomáš Kalita, Michal Holub
2tým muži do 40 let
Richard Hrzán, Jaroslav Kalužný
2tým mix open
Tomáš Málek, Jana Skrbková

428,4 km
361,2 km
327,6 km
344,4 km
226,8 km
495,6 km
453,6 km
478,8 km

Závod na 12 hodin – jednotlivci dvojice
Solo muži Open
Michal Prokop
Solo muži od 40 let
Marek Křepelka
Solo ženy Open
Alena Svačinková
2tým muži Open
Jan Blažek, Ondřej Partl
2tým muži od 40 let Václav Beneš, Martin Dvořák
2tým ženy Open
Boh. Semerádová, Žaneta Křípalová
2tým mix Open
Tomáš Makoň, Dana Kopecká
2tým mix od 40 let
Pavel Kořínek, Marie Kostínková

226,8 km
210 km
117,6 km
252 km
235,2 km
117,6 km
226,8 km
134,4 km
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