Z 58 už len 7
Veru tak, už len osem účastníkov drží zatiaľ 100% bilanciu a doposiaľ
nevynechali ani jedinú etapu. Už minulý rok som si povedal, že to
nenechám bez odozvy a aj najskalnejší účastníci si zaslúžia niečo na
pamiatku, čo im bude pripomínať ich odhodlanie a vytrvalosť absolvovať
všetky etapy v jednom ročníku. Tí, ktorí to dokážu, si po záverečnej
etape odnesú domov certifikát, ktorý im bude pripomínať čo vlastne
dokázali :). Minulý rok ak sa dobre pamätám to dokázali piati účastníci,
tento rok to vyzerá na mierny nárast, čo nás veľmi teší, pretože našim
cieľom je aby chodilo čo najviac pravidelných účastníkov. Samozrejme
ešte nie sme na konci a čaká nás ešte niekoľko veľmi náročných etáp.
Preto verím, že ostanete zdraví a dokážete si zmenežovať svoj čas tak,
že sa vám podarí toto úsilie dotiahnuť do zdarného konca.

Kráľovská etapa nesklamala
Pekné počasie, suchá trať a k tomu 33 účastníkov, ktorí si prišli
otestovať svoje sily na kráľovskej etape, ktorá mala cieľ na Veľkom
Maníne. Dalo by sa povedať, že to najťažšie je za nami, no je to len
subjektívny pocit, pretože každá etapa je len taká ťažká akú si ju sami
urobíte. To znamená, že buď idete na výsledok a dávate do toho všetko,
alebo si iba užívate krásnu prírodu a čas pre vás nehrá žiadnu rolu.
Súboj s časom dnes určite zvádzala Danka Reksová, ktorá a teraz sa
podržte, ani raz v etape nekráčala a aj v najprudších takmer kolmých
úsekoch si držala tempo, čomu zodpovedá aj super čas ktorý zabehla.
Tento rok ma fazónu ako hrom. Bezkonkurenčne tak obsadila prvé
miesto v ženskej kategórii. Ivanka Pavlisová má už tradične predplatené
druhé miesto, pokiaľ sa na štarte objaví Daniela, no už len štyri etapy ju
delia od titulu kráľovnej Tour de Považie 2018. Na treťom mieste
rovnako ako minulý rok sa k záveru zlepšuje Janka Mičudová a dnes si
vybehala ďalšie pódium. Už sa neviem dočkať, keď sa začnú škrtať
najhoršie alebo vynechané etapy aby sme získali prehľad ako to medzi
ženami nakoniec dopadne. Janka dnes v cieli pôsobila tak sviežo, akoby
ju do cieľa vyviezol vrtuľník :). Katka Gablíková dnes opäť zemiaky, no
nechala za sebou Janku Mišovcovú, ktorá má posledné etapy trochu
krízu a zamotáva tak boj celkové druhé miesto. Stanka Vyhničková aj
Katka Bednárová to dali pod hodinu a tak môžu byť so svojim výkonom
veľmi spokojné. Všetky dnešné ženy zaslúžia obdiv, že sa na niečo
takéto dali nahovoriť :).
Medzi mužmi dnes Lukáš opäť rozšíril svoju zbierku víťazstiev v Tour a
pomaličky sa doťahuje na zdanlivo neprekonateľný rekord Kamzíka v

počte víťazných etáp na Tour, ktorý sa zastavil na hodnote 77. Bude na
to potrebovať síce ešte minimálne tri ročníky ale nieje to nemožné :).
Druhý Jomi včera síce výnimočne oddychoval, no aj tak sa musel opäť
skloniť pred Lukášom. No 46 sekúnd je uspokojivých. Len dvanásť stratil
na Jomiho Kamil, ktorý bol opäť po nočnej, takže klobúk dolu, vyzerá to,
že na Kačke sa máme na čo tešiť :). Permanentku na top five už má
kúpenú Dominik a dnes sa usadil na štvrtom mieste. Piaty Kudliš si
nechal obrovského odlepa, ale v závere preukázal svoje excelentné
vrchárske schopnosti a v záverečnej stene sa vytiahol do top five. Martin
Marko to netradične v úvode nešetril a dupal hneď od začiatku. Vynieslo
ho to na pekné šieste miesto a len potvrdil fazónu zo Strážova. Spoločné
tréningy Martinovi a Danke neskutočne sedia, keď obaja majú životnú
formu :). Rovnako dobrú bežeckú formu ma tento rok aj Michal Letko,
ktorý aj napriek predĺženej kalvárii sa pohyboval okolo svojho osobáku
na tejto trati. Dnes to stačilo na siedme miesto. Číslo osem patrilo v cieli
Hatovi a to aj napriek absolvovanému MTB preteku v sobotu. V top ten
sa ak ma pamäť neklame objavil po prvý krát v tomto roku Mário
Klobučník, ktorému to dnes nesmierne sadlo. A len tesne za ním uzavrel
top ten Majo Hudec alias Vezír. Majo vyzerá akoby prešiel Sobekovou
školou a v prudkých stúpaniach sa jeho chôdzi nedá konkurovať.
Segment na kalvárii dnes nikto neprekonal a tak pivo ostáva v mojom
vlastníctve. Možno o rok :). Kameraman na trati bol a tak sa môžete
tešiť na video zo záverečných pasáží trate.

Aj malý šašo dokáže urobiť veľké divadlo :)
Táto obľúbená fráza niektorých mužov sa asi najlepšie hodí na popis
etapy, ktorá čaká na účastníkov TdP už v stredu. Akurát s tým
rozdielom, že v tomto prípade je to pravda. Beh na Malý Manín je
najkratší v celom kalendári, no v pomere vzdialenosť a prevýšenie patrí
k tomu najťažšiemu čo Tour de Považie ponúka. Svoj podiel na tom má
aj čas, keď tí najlepší budú hore pod 20 minút. Preto sa tu ide od štartu
doslova na krv a kto to v úvode pretaktizuje, ten to už v závere nemusí
stihnúť napraviť. Mohla by to byť aj prvá daždivá etapa v tomto ročníku,
takže je potrebné sa pripraviť na všetko. Cieľ nieje na vrchole Malého
Manína ale na skale s krásnym výhľadom na okolie, ktorá sa nachádza
kúsok od cesty odbočujúcej na vrchol. Pre lepšiu predstavu pripájam
video h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=J_xnNyG0-dE&t=1s
Ja sa žiaľ tejto etapy nebudem môcť zúčastniť.

Chcete dopriať partnerke kvalitný spánok?
Možnosti sú dve. O prvej asi každý vie, no tá druhá je veľmi
jednoduchá. Stačí jej dať bicykel a poslať ju na 13. etapu TdP, ktorá sa
bude konať 20.5. 2018. Je dosť veľká pravdepodobnosť, že už cestu
domov si nebude pamätať :). To bolo len také prirovnanie k jedinej
cykloetape v celom kalendári a vyjadrenie jej náročnosti. Táto etapa
trochu klame telom, keď vzdialenosť a prevýšenie vyzerajú celkom v
pohode, no treba si uvedomiť, že drvivú väčšinu z nastúpaných metrov
nazbierate v druhej polovici trate. Navyše tú hrá úlohu aj fakt, že
väčšina bežcov sa bajku moc nevenuje a tak aj poradie v cieli bude
pravdepodobne vyzerať trochu inak ako je bežné. Ja sa na túto etapu
veľmi teším a dúfam, že sa vďaka nej konečne objavím v reporte :).
Nikde inde nehrá dôležitejšiu úlohu počasie ako tu, tak verím, že to opäť
klapne. Cieľ je na krásnej lúke, ktorá je v blízkom susedstve Strážova.
Samozrejme pripájam videá z predošlých ročníkov. Odporúčam hlavne
video z roku 2016, tam najlepšie vidno ako vie táto etapa bolieť :)
https://www.youtube.com/watch?v=GOylLBt2oS4
https://www.youtube.com/watch?v=lTYhqBT_mU4
Pred cieľom je krátky zjazd, kde je tendencia rezať zákruty v
protismere. No prosím nerobte to, ak prídete na vrchol stúpania so
stratou v tom klesaní to už nedobehnete. Navyše je tam riziko, že v
zákrute stretnete auto alebo motorku a mohlo by to dopadnúť zle. Totiž
varianta zo Sádočného nieje uzavretá a dá sa hore dostať autom.
Takže dofúkajte kolesá, skontrolujte brzdy a vidíme sa v nedeľu v
Priedhorí pri soche Jána Nepomuckého.

