10.-11.09.2016 závody na kolečkových lyžích
KRKONOŠE
Sedmý a osmý závod z této série zavítal do Krkonoš

V sobotu 10.9.2016 byl na pořadu výběh o délce 12km km se startem na točce autobusu Čistá
v Krkonoších(477mnm) a cílem pod Černou horou u Zinneckerové boudy(1100 mnm)
s převýšení 623metrů.
V neděli 11.9.2016 byl na pořadu již 4.ročník Krkonošského čtvrtmaratonu 10,5km se startem
ve Špindlerově Mlýně (694mnm) u přehrady s cílem na Špindlerově boudě
parkoviště(1196mnm) na česko-polské hranici, převýšení 502metrů (nastoupáno 586metrů

Pořadatel: Pepa Vejnar - SKI klub Vysoké n.J

Na obou závodech nechyběl „leader“ soutěže nestor českého dálkového běžeckého lyžování
Stanislav Řezáč, dále zde byli i další favoriti z řad mladší generace jako Jirka Ročárek či Daniel
Máka a ze žen Adéla Budíková vedoucí závodnice seriálu v kategorii žen, dále reprezentantka Č
Kateřina Beroušková či mladičká Anna Sixtová, na nedělní závod se dostavila další
reprezentantka ČR Sandra Schützová z Jilemnice.
Na tyto závody se tentokráte nedostavila početná enkláva z Polska z týmu Nabiegowkach.pl, že
by snad bojkot jak ho prezentovali na svých stránkách s tím, když pořadatelé jasně řekli, že
závody se budou jezdit za stejných podmínek , to znamená černá gumová kolečka číslo dvě ,
polští skirolleři používali kolečka rychlejší čili označená číslem 1.
Sobotního závodu , který startoval v 14:00 se zúčastnilo 45 závodníků a dojeli všichni. Sedmý
závod se jel jako premiéra, a nutno podotknout, že si svoji obtížností nezadal se závodem na
Dlouhé stráně přestože bylo převýšení menší. Počasí přálo spíše jak se říká lidově na koupačku
a v tomhle vedru , které se v místě startu blížilo k 28C možná i více na asfaltovém povrchu bylo
opravdu výživné o čemž by mnozí závodníci mohli vyprávět!
Osmý nedělní závod, byl co se týká počasí snesitelnější v době startu v 10:00 bylo kolem 20C,
počet závodníků byl větší, jestli některé vylekal výjezd na Černou horu (Zinneckovu boudu)
nevím, ale tento Čtvrtmaraton je velice populární a jel se již jako 4. ročník, kdy na startu se
objevilo ve všech kategoriích(i skate) 66 závodníků, bohužel jeden nedokončil a 4 byli
diskvalifikováni, v závodě tak bylo klasifikováno 61 závodníků .

Výjezd na Zinneckerovu boudu - sobotní závod Silvini Skirol Classics 10.9.2016, 10:00
délka 12km km start Čistá v Krkonoších(477mnm) - cíl Zinneckerova bouda (1100 mnm) ,
převýšení 623metrů
Skoro jasno, ideální počasí a koupání :)
Fotoreportáž

Mapička trasy závodu

Start - Čistá v Krkonoších (německy Lauterwasser)

Obec Čistá v Krkonoších spadá pod městys Černý důl,nachází se ve východních Krkonoších.
Jinak přes malebný městys Černý důl (684 m n.m.) jsme běželi , je to původně hornická osada,
rozkládající se v údolí potoka Čistá. Název Černý Důl vznikl patrně díky poloze uprostřed
hlubokých černých lesů.
Startovalo se hnedle dole od odbočky směr Jánské lázně

Prezentace

Tentokráte chyběly Ajdovi dejcháky POWER Breath, páč Ajda onemocněl.Takže jsme se museli
rozdejchat sami s Volšákem 2km výběhem směr Černý důl.

Černá hora 1299mnm, šipka označuje Zinneckerova boudu 1100mnm, foceno nad Vrchlabím
Černá hora (německy Schwarzenberg či též Spiegelkoppe) je hora ve východních Krkonoších,
nacházející se 3,5 km severozápadně nad lázeňským městečkem Janské Lázně a 5 km jižně od Pece
pod Sněžkou. S výškou 1299 m nepatří mezi nejvyšší krkonošské vrcholy, ale s prominencí 215 metrů
(převýšení od sedla s Liščí horou nad Hrnčířskými Boudami) jde o třetí nejprominentnější horu Krkonoš
a dominantu rozlehlé Černohorské rozsochy.
Hora je zalesněna, na svazích se nacházejí místy louky kolem horských bud. Nedaleko vrcholu se
nachází Černohorské rašeliniště, které patří mezi vyhledávané turistické cíle.
Přímo na vrcholu hory byl vybudován z dálky viditelný 78 m vysoký televizní vysílač, uvedený do
provozu roku 1977. Z tohoto vysílače vysílá i Rádio Černá hora.
Asi 800 m východo-jihovýchodně od vrcholu se nachází horní stanice 2304 m dlouhé kabinkové
lanovky Černohorský Express z Janských Lázní, postavená v roce 2006 na místě kabinkové lanovky z
roku 1980. Kabinky lanovky jsou osmimístné a jde o jedinou lanovku tohoto druhu v Česku. V rámci
lyžařského areálu vede po jihovýchodních svazích Černé hory ještě sedačková lanovka Protěž a také
několik kratších vleků, které spojují 4 červené a 10 modrých sjezdovek.
Specialitou lyžařského areálu na Černé hoře je také 3,5 km dlouhá sáňkařská dráha od horní stanice
lanovky po Zvonkové cestě do Janských Lázní, která vede místy, kudy se jezdilo na saních rohačkách už
před 100 lety.
Na předposledním sloupu původní lanovky z roku 1928 je zřízena 24 m vysoká rozhledna Panorama,
otevřená roku 1998

Černá hora(1299mnm a kousek pod ní je vidět Zinneckerova bouda(1100mnm), pohled od startu

To byl ještě Pavel "Volšák" vysmátý před startem....viď Pavle :D...ale klobouk dolu přijel až ze Zadova!!

Další soupeř v kategorii nad 50let, Lojza Kohoutek, se pekelně soustředil před startem, a docela
mu to mazalo v tom vedru, udolal jsem ho až na Hoffmannových boudách(7km po startu) asi
100m před prémii, však se taky pak nebál sjet ten 100m sjezdík s prudkým odbočením
doleva,když viděl, že já to na svých SRBech jsem to dal..
Vencu Štěpánka ze SUN Sport teamu jsem už, ale bohužel nedocvaknul(34 vteřin přede mnou)

Něco pro fanynky :) před startem

Start v žlutém leader soutěže Standa Řezáč

Tentokráte se polští závodníci v tak hojném počtu z teamu Nabiegowkach.pl neobjevili, že by bojkot,jako
reakce na zákaz používání rychlých koleček č.1.1

Já v oranžovém číslo 31, Volšák 53, Jelen(Milan Jelínek) 55, Lojza Kohoutek (Svitávka) 18

Jelen v záběru, jak řekl :“Jel jsem na prasečí styl až do poslední zatáčky na Černou horu“, nutno
podotknout, že ten den ráno v 5:00 startoval na své kolobrndě na známém MTB závodu Sudety, kde na
60km skončil druhý!!! A tak se jel před večerním vyhlášením vyjet na Zinneckerovu boudu :).Klobouček
dolu

Volšák taky za to bere

Kuk na strejdu Máru Pazderského ,foceno z firemního „žuku“ Silvini Madshus team.
Libor Hlaváč ze spřátelého týmu BORCI Zdar! Docela to vedro s ním zamávalo.

Standa Řezáč (Silvini Madshus team) a jeho pověstná soupaž tentokráte na kolcích!

Pár momentek ze zmiňovaného sjezdíku na Hoffmannových boudách, nakonec jsme to dali všichni

Jedla č.16 v akci :) aneb Michal Jedlička-Silvini Madshus team a jeho vybroušený sjezdík ze široka :)

Olalla……. teď už to vypadá jako sranda,ale zase taková to pro některé nebyla

Pro jistotu zde byla přítomná Horská služba na čtyřkolce, která nakonec u nás nezasahovala, ale bohužel
u jednoho koloběžkáře, který si půjčil kolobrndu na Černého hoře a „vymlel“ se v zatáčce, jak jinak jel
bez přilby!

A už je tu závěrečné 5km stoupání od sjezdíku z Hoffmannek, Jedla opět v akci :)

Pozor !!!
Kdo jste ještě neviděli tak Standa jede klasický styl !!
Tak si asi umíte představit ,že to přece jen bylo trošku do kopce, že :)

Leader Standa Řezáč v cíli, to my ostatní jsme ještě vzadu na trati potili krev :)

Reprezentantka ČR Kateřina Beroušková ze Sport Club Plzeň jako první těsně před cílem.

Někteří se měli , páč ,měli podporu od doběhnuvších děvčat :) před cílem

Venca Štěpánek ze Sun Sport Teamu v cíli, hold už jsem ho nedocvaknul, měl jsem ho na dohled

HOP do cíle :) čili H.O.P. Liberec a moje maličkost v cíli za Vencou o 34 vteřin.
Trať jsem zaběhnul v čase 1:15:07.7, hold nejsem Standa Řezáč ,který to zvládl za 42:22.6!!
Ale rezervička ještě možná je :)
Díky Márovi Pazderskému, že dělal foto i nám v zadních řadách :)

A už je v cíli Lojzek ověšený kamerami na helmici a na levé lyži mrkněte,
neboli Alois Kohoutek - Svitávka a nebyl poslední!
Ještě ŠEST borců za ním bylo a dvě děvčata , Lojza jde výkonnostně nahoru !!! Za mnou byl 2:50.

Něco málo o cíli doběhu - Zinneckerova bouda

Pojmenbovaná podle zakladatele Ernst Zinneckera, který přišel na Černou horu roku 1642 z
Alp
Spodní Zinneckerova bouda, zaujímá slunnou polohu na jihovýchodním svahu s překrásnými
výhledy do českého vnitrozemí.
V poválečné historii patřila bouda "odborářům“ ať již z podniků VCHZ Synthezia Semtín z
Pardubic, po roce 1963 Československé televizi a od začátku 80. let téměř do konce století
Stavby silnic a železnic, které ji v letech 1983 - 85 přestavěly do současné podoby. Od nich si ji
v roce 1999 pronajal a později odkoupil dnešní provozovatel Josef Racko.

současnost

Vyhlášení kategorie ženy
1.BEROUŠKOVÁ Kateřina (Sport Club Plzeň) 50:25.8 (uprostřed)
2.BOUDÍKOVÁ Adéla (Atlas Craft Team) 52:10.1 (vlevo)
3.SIXTOVÁ Anna (Ski Club Jablonec) 56:30.6 (vpravo)
4.BEROUŠKOVÁ Babora (Sport Club Plzeň) 59:53.9
5.TŮMOVÁ Tereza (Sun Sport Team) 1:06:16.0

Vyhlášení muží nad 50 let
1.KOVAŘÍK Oldřich (O a S Český les) 53:32.9 uprostřed
2.KNÁPEK Ladislav (Šerlich 8.30) 55:07.7 první vlevo
3. KULICH Jaroslav 57:13.3

Vyhlášení muži
odleva
2.MÁKA Daniel (Atlas Craft Team) 44:15.1
1.ŘEZÁČ Stanislav (Silvini Madshus Team) 42:22.6
3.ROČÁREK Jiří (Atlas Craft Team) 45:32.4
.
.
.
10. JEDLA neboli JEDLIČKA Michal (Silvini Madshus Team)) 53:09.6

Kompletní výsledky naleznete zde ČISTÁ - ZINNECKEROVA BOUDA
http://t-base.cz/vysledky/roll2016.pdf

Interní souboj muži nad 50let mezi H.O.P. Liberec a Silvini Madshus Team,

(pozn. Michala Roháčka nepočítám, ten šel po svých sjezdovkou,když mu na 4km před cílem vypadlo
kolečko i tak byl klasifikován.)

Jinak teda akorát „Volšák“ Pavel Voldřich to popletl měl sedět místo „Jelena“ na trojce :), odleva Pavel, já
a Jelen neboli nezmar a průkopník cross koloběžek „koloběžkář“ Michal Jelínek, který ten den po ránu
jak už jsem psal si střihnul 60km na MTB závodu Sudety, kde byl druhý,ale na "kolobrndě !

A když nás tam viděl sedět Standa Řezáč , tak žadonil no co Vám budu říkat, no prostě nás ukecal, že se
chce s námi „veteránama“ vyfotit, tak jsme teda svolili, ať kluk má taky památku na nás :)
"Volšák" nazval toto foto : "KRÁL a jeho poddaní"

Napsal: Jarek Průšek, H.O.P. Liberec , 13.9.2016

Dovětek….bohužel nevím jak to časově vyjde abych napsal reportáž z překrásného závodu
Špindlerův Mlýn-Špindlerovka, chtělo by to aby den měl 25 hodin :)
Skol

