Finále je za dverami
Zdá sa to byť neuveriteľné, no tri mesiace ubehli ako voda a Tour de
Považie 2018 je vo finále. Celých 12 týždňov sme sa stretávali
pravidelne na jednotlivých akciách a navštívili sme veľa pekných miest.
Čím je tento ročník výnimočný je počasie, ktoré síce praje Tour takmer
každý rok, no tento rok sme mali rekordný počet slnečných dní.
Rekordná je aj účasť, ktorej priemer sa už prehupol cez tridsiatku.
Určite ste si tento týždeň všimli debaty, že kde sa bude vlastne finále
konať. Michalov nápad, aby sme mali pripravené občerstvenie sa mne
osobne páčil a bolo by to omnoho lepšie ako si všetko objednávať
zvlášť. No na druhú stranu chápem aj druhú skupinu, ktorá sa nechce
vzdať Súľova, nakoľko táto etapa je veľmi atraktívna a len málokto by si
to prebehol mimo TdP. Žiaľ nakoľko je Súľov turisticky veľmi
vyhľadávané miesto, tak miestni podnikateľia nemajú núdzu o klientelu
a preto aj ich ochota pripraviť občerstvenie pre cca 35 ľudí je na bode
mrazu. Nakoniec sa predsa len podarilo nájsť riešenie v Súľove a to v
penzióne, ktorý je súčasťou kempu. Miesto je to pekné a vzdialenosť na
štart etapy je približne rovnaká ako v predošlom roku. Prídeme síce o
kamenné stupne víťazov :), no určite nájdeme nejaké náhradné
riešenie. Pozvaní ste všetci, ktorí ste sa zúčastnili etáp Tour, ale aj vy,
ktorí ste síce zaplatili štartovné, no z nejakého dôvodu ste sa na žiadnej
z etáp neukázali :). S určitosťou je jasné, že tento ročník bude mať
nových víťazov a tak by bolo pekné, keby sa ukázali aj bývalí šampión a
kráľovná TdP, aby mohli predať osobne putovnú trofej svojim
nasledovníkom. Samozrejme vyhodnotenie bude sprevádzať ceremoniál,
ktorý sa bude odohrávať v uvoľnenom režime a bude to čistá
improvizácia :).
https://www.youtube.com/watch?v=x9Tkb_zCNBY&t=316s .Ako to
nakoniec dopadne ešte ani ja sám poriadne neviem :). A pre prvých
troch v oboch kategóriach vyvstáva jedna povinnosť a to absolvovať
záverečné rozhovory :). Tí, ktorých sa to týka už môžu doma pred
zrkadlom trénovať :) h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=hV7U2zuQt8A

Základom je, nikdy sa nevzdať
Máme za sebou predposlednú etapu Tour de Považie 2018 a opäť to
bola veľmi vydarená akcia. Počasie ako vždy top a aj účasť, na to, že sa
jedná o predposlednú a dosť ťažkú etapu, bola na dobrej úrovni.
Varianta z Fačkovského sedla sa ukázala ako správna a tak premiéra
tejto etapy mala pozitívne ohlasy. Je jasné, že do veľkej miery za to
môže počasie, pretože si to moc dobre neviem predstaviť ísť po

serpentínach po nejakom výdatnom lejaku. Ale poďme pekne k
samotnému priebehu etapy. Medzi ženami žiadne zásadné zmeny.
Ivanka Pavlisová etapu opäť ovládla a definitívne potvrdila svoje
víťazstvo v ženskej kategórii. O týždeň jej tak už iba ostáva prísť si
prevziať medailu a hlavne putovný pohár, kde bude štítok s jej menom.
Druhé miesto v etape a zároveň druhé miesto celkovo si vybehala Janka
Mišovcová a rovnako už je nepravdepodobné, že by o druhé miesto v
celkovom poradí prišla. O jedno miesto tak vylepší svoje umiestnenie z
minulého roka a teda o rok už jej ostáva len boj o pohár :). Tretia Katka
Gablíková mala stres z toho, že ju stále radím medzi favoritky na
medaile, no dnes ju môžem upokojiť, na medailu už to nebude :). Dal
som si tu námahu aby som to prerátal a Katka stráca na medailu 12
bodov, čo je pri vyrovnanosti ženskej kategórie veľký rozdiel. Navyše
dámy vraj majú v pláne poňať finálový beh manifestačne, takže sa
neočakávajú výrazné odstupy. Na štvrtom mieste, no s istým tretím
miestom v celkovom poradí sa dnes umiestnila Janka Mičudová. Medaila
teda ostáva aj po roku, len si Janky prehodia pozície a tak si nebudú
mať čo závidieť, pretože obe budú mať jednu striebornú a jednu
bronzovú. Inak aktuálny stav, ktorý som narátal je Ivanka Pavlisová
774b, Janka Mišovcová 765b, Janka Mičudová 754b a Katka Gablíková
742b. Na piatom mieste sa umiestnila v dnešnej etape Katka
Trebichavská, ktorá si nenechala ujsť najvyššie položenú etapu a
myslím, že urobila dobre. Šiesta Monika Mišíková urobila oproti
minulému roku veľký progres a už ani najťažšie etapy, ku ktorím Kľak
určite patrí, jej nerobia problém. No a nakoniec Katka Bednárová, ktorá
ako jediná žena tento rok obdrží certifikát za svoju silnú vôľu,
absolvovať všetky ťažké etapy Tour de Považie 2018.

Medzi mužmi je Lukáš opäť na víťaznej vlne, aj keď dnes to tak
nemuselo byť nakoľko včera si bol dať 30 kilometrový výklus. Nakoniec
to na víťazstvo stačilo. Celých trinásť etáp čakal na svoju šancu bývalí
šampión Kamzík, ktorý vraj bol tri mesiace zranený. Dnes sa konečne
ukázal a bolo z toho druhé miesto. Až by sa nechcelo veriť jeho
historkám ako nemohol chodiť atď. Ale na druhú stranu všetci vieme, že
Ľuboš je z inej planéty, takže sa ani moc nieje čomu čudovať :). Šanca,
že by ešte niekedy pridal svoje meno na putovný pohár tak stále žije. Už
tradične tretí skončil Kamil a opäť za svojim večným rivalom Kamzíkom.
Šancu na reparát bude mať v Súľove, kde ak bol Kamzík naozaj
zranený, nebude môcť tak dominovať v zbehoch, ktoré sú tam miestami
fakt o držku :). Štvrtý Dominik po vybuchnutí na Kačke je opäť späť v
top five a drží si vysoký štandart. Jomi sadol včera prvý krát v živote na
žiletku a rozbil sa tak, že bol nakoniec rád, že aj keď nemal nohy, tak z
toho top five nakoniec bola. Vysoký štandart si drží aj dnes šiesty Michal
Letko, ktorý odhalil tajomstvo svojej formy v tomto roku. Nieje to nič
svetoborné, ale desať kíl dole vám jednoducho dá v kopcoch krídla. Ak
bude takto pokračovať, tak o rok možno bude útočiť na medailu :).
Siedmy Hato už nemá čo zhadzovať, no ani nemusí, nakoľko pre neho
je prioritou byť kráľom Považia na bicykli :). A teraz pozor, máme tu
ďalšiu premiéru v top ten. Kedysi keď nás behalo málo, nebola top ten
nič výnimočné, no tento rok, keď je bežcov veľa a konkurencia veľká, je
už top ten zámka dobrej výkonnosti. Slavo pri svojich začiatkoch v Tour
často v úvode etáp pôsobil ako ašpirant na top five, no nakoniec mu
vždy došlo a top ten bola nereálna. No on sa nevzdal, poctivo na sebe

pracoval a ako som už kedysi povedal, keď na sebe pracujete, tak raz to
proste prísť musí. Slavovi to dnes všetko sadlo a bolo z toho parádne
ôsme miesto na jednej z najťažších etáp TdP. Takže z mojej strany
gratulácia a len tak ďalej. V rovnako dobrej forme je aj Martin Jaš, ktorý
dnes obsadil deviate miesto, kúsok za Slavom. No a top ten dnes uzavrel
Majo Hudec, ktorý razí nový štýl, ktorý by som nazval napríklad jelenia
ruja, pretože cestou hore často ručí, akoby dúfal, že tak priláka nejakú
laň alebo turistku :)

Finálová etapa
Etapa teda ostáva tam kde bola plánovaná doteraz a čaká nás beh
najatraktívnejšou, no zároveň turisticky najvyhľadávanejšou časťou
Súľova. Etapa sa podobne ako Manín skladá z dvoch stúpaní. Tým
prvým bude stúpanie na Súľovský hrad. Bude tam na vás čakať veľmi
členitý terén, lezenie po skalách, lezenie po rebríkoch, čiže nič pre tých,
ktorí majú radi pravidelné tempo. Po zbehnutí z hradu už bude podklad
hlinený, no profil trate bude ako húsenková dráha. Neustále zmeny hore
a dolu. Takže opäť presný opak tempárskej etapy :). A práve vďaka
tomuto je to opäť jedna z najťažších etáp. No ak nám vyjde počasie, tak
bude určite aj jedna z najkrajších
https://www.youtube.com/watch?v=3NFlstGGerM .A výhľad zo skaly
neďaleko cieľa jednoducho stojí zato. Verím, že si väčšina z vás nenechá
finále ujsť a Tour de Považie 2018 ukončíme vo veľkom štýle tak ako sa
patrí :).

