BGD neberie etapy na ľahkú váhu :)
To, že sa chodí na etapy autami je logické, ale Bootcamp girls Dulov to
začína posúvať o level vyššie a na dnešnú etapu si vybavili rovno
dodávku :). Tomu sa hovorí profesionálny prístup :). Už ju len treba
prestriekať na ružovo a polepiť nálepkami BGD racing team :). Vidno, že
kočky si Tour užívajú a z každej etapy sa stáva zábavný výlet. Dostatok
miesta, varič, kafčo, to sa to potom závodí :). Možno sa do budúcna aj
niekto inšpiruje a budeme na etapách vídavať tímové autobusy :).

Lukáš prvýkrát v tomto ročníku porazený
Už pred týždňom som spomínal, že MTB časovka na Kačku poriadne
zamieša poradím, pretože bike a beh zďaleka niesu o tom istom. Nedá
mi nespomenúť počasie, ktoré nám opäť neskutočne prialo a výraznou
mierou prispelo k tomu, že to bola opäť super akcia, ktorej stálo za to
sa zúčastniť. Začneme opäť ženami, aj keď dnes mi bolo povedané, že
by som ich už nemusel spomínať v každom reporte, ale tak už len dve
etapy, tak to nejako prežite :).
Ak sa nemýlim tak prvé víťazstvo v tomto ročníku si dnes vyjazdila Katka
Gablíková čo jej výrazne pomôže v boji o jednu z medailí na konci celej
Tour. Zároveň prispela k double, ale o tom až neskôr. Na druhom mieste
a to musím zdôrazniť skončila Janka Mišovcová, ktorú minuloročná
Kačka poriadne potrápila, no vrátila sa opäť a ukázala, že tento rok je
dobre pripravená a dala jasnú odpoveď na tú osemdesiatročnú babku z
Javorníkov :). Svoj podiel na tom má určite aj odmontovaný nákupný
košík, ktorý jednak zvyšoval hmotnosť a aj aerodynamický odpor:).

Ivanka Pavlisová dnes vyjazdila tretie miesto, čo je ďalšie upevnenie
líderskej pozície celkového poradia. Štvrtá Janka Mičudová pôvodne na
etape nemala byť, no nakoniec si etapu nenechala ujsť a vyplatilo sa.
Minuloročná víťazka Katka Bednárová tento rok síce až na piatom
mieste, no ja by som jej dal sto bodov za občerstvenie, ktoré nám
pripravila v cieli. Celkovo treba poďakovať Bednárovcom za to, čo pre
nás dnes v cieli prichystali. Peťo to bol hore dokonca pred etapou
vyniesť na bicykli, takže si dnes dal Kačku dvakrát. Ich syn v cieli
ochotne rozdával vodu. Čo dodať, hlavne vďaka ženskej kategórii sa už
z Tour stalo viac než len pretek, je to zároveň spoločenská akcia :). Znie
to možno ako otrepané klišé, no musím to napísať opäť, Ďakujeme. Na
dnes šiestej Bobe boli vidno skúsenosti z minulého rok, pretože jej v cieli
ostalo omnoho viac energie ako minule. Monika Mišíková mala na Kačke
premiéru, ale nijako ju to nerozhodilo a do cieľa sa v pohode dostala za
čo zaslúži uznanie.

Medzi mužmi bolo všetko inak ako býva obvykle na behoch. Po rokoch
už všetci vedia, že úvodné metre tu vždy patria Minovi, pretože jeho
jediná šanca na dobré umiestnenie vedie cez pekelne rýchly úvod.
Nebolo tomu inak ani tentoraz, aj keď mu to do veľkej miery uľahčil
Jomi, ktorý po pár sto metroch prevzal špicu a urobil z pelotónu trhací
kalendár. Jeho tempo v prvých troch kilometroch dokázalo akceptovať
len šesť súperov. Aj keď Hato hovoril, nech ho necháme trhnúť, tak by
bola škoda hlavne pre Mina, nevyužiť jazdu v háku. Samozrejme

akonáhle sa začala cesta výraznejšie dvíhať, tak Mino si musel vystúpiť
a ďalej pokračovala len šestica. No Jomi išiel také tempo, že Minovi
poskytol dostatočný odstup od ostatných súperov za ním. Jediní, ktorí sa
dokázali zo zadu priblížiť boli Mário Klobučník a Lukáš. Na videu to
vyzeralo, že Lukáš mal nejakú úsmevnú grimasu, tak neviem či bol taký
rád, že predbehol Mina a ten o ňom tak nebude môcť písať v reporte
alebo sa tak tvári bežne :). Najväčší favorit na víťazstvo Hato naplnil
papierové predpoklady a vyhral s dostatočným náskokom. Prezbrojil na
karbón, no ako sám povedal, v tom to neni :). Veď nie nadarmo je
jedným z najlepších vrchárov Považia. S Katkou dnes absolútne ovládli
etapu. Jomimu tentokrát na jeho špeciáli reťaz nespadla a tak mohol
ukázať čo je v ňom. Druhé miesto v parádnom čase, klobúk dole. Tretí
Cengáč rovnako na novej mašine odsunul Kamila mimo bedňu. Kedysi
by čas okolo 28 minút pohodlne stačil na víťazstvo, za pár rokov už
bude potrebné ísť pod tridsať do top ten tak sa konkurencia zvyšuje.
Majo Ľahký v novom osobáku na piatom mieste môže byť spokojný.
Rovnako tak šiesty Michal Letko, ktorý dal Kačku prvýkrát v živote pod
tridsať. Rovnako tak Mário na novom stroji pod tridsať, to je naozaj
kvalitný čas. Lukáš síce zaspal úvod, no nakoniec Mina porazil a s časom
pod tridsať môže byť rovnako spokojný. Na deviatom mieste Mino si
musel netradične počkať tento rok až trinásť etáp kým sa dostane do
top ten :). Podarilo sa, tak nieje dôvod na nespokojnosť :). No a top ten
uzavrel Jakub Mazúch, ktorý je povestný kafemlynčekom, ktorý má v
nohách a tak mu úvodné rýchle tempo moc nechutilo. No od polovice v
prudkých pasážach bol opäť vo svojom živle :).
Sľúbil som video, takže tu je
https://www.youtube.com/watch?v=3hQ9auQuoLc

Najvyšší bod Tour de Považie 2018
Najvyšším bodom Tour sa opäť stáva Kľak a strieda Strážov, ktorému
patril tento titul niekoľko rokov po sebe. Nejako veľa vám o tejto etape
nepoviem, pretože som ju ešte nebežal, nakoľko je to novinka. Je to
kombinácia prudkého úvodu, potom prídu serpentíny, hrebeňovka a na
záver prudko do cieľa. Odmenou bude v prípade pekného počasia
krásny výhľad. Propozície ešte nemáme a neviem či do etapy budú,
pretože je to dosť ďaleko a v týždni sa tam nikomu nechce. Každopádne
zraz bude na parkovisku na Fačkovskom sedle. Je to parkovisko hneď
vedľa hlavnej cesty, takže sa nedá prehliadnuť. Cieľ etapy budete mať
odtiaľ ako na dlani, no dostať sa tam bude stáť nejaký ten liter potu :).
Takže vidíme sa v nedeľu a nezabudnite trénovať, pretože konkurencia

nespí :).

