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MS v Adventure Race 2009 - online

Portugalsko, Estoril
!eské t"my:
#5 OpavaNet/Tilak/Merida - Marek Navrátil, Tomá# Petre$ek, Libor Uher,
Barbora Válková
#53 AlpinePro/NUTREND/Merida - Tomá# Van%k, Ji&í Lorenz, Jaroslav Krajník,
Lada Du#ková
Originální on-line p&enos ze závodu: zde. Live tracking: zde Twitter: zde (i
bez p&ihlá#ení) 
Jednodu##í live tracking: zde (je mo'né zobrazit trasu t"mu).

14.11. 14:13 Podle zatím neoficiálních v$sledk" je t$m
OpavaNet/Tilak/Merida 10. a AlpinePro/Nutrend/Merida 12. Lze je%t&
o'ekávat úpravy v$sledk".

T"m Helly Hansen Prunesco jsou mist#i sv$ta! .
Britsk$ t$m znám$ d(íve pod názvem Aberdeen Asset Management dokázal
porazit t&#ké váhy jako Nike, Orion nebo Buff ()pan&lsko). 
Mistry sv&ta jsou NICK GRACIE, TOM GIBBS, WARREN BATES, NICOLA
MACLOED.

14.11. 9:52 V t&chto okam#icích v%echny t$my hromadn& docházejí do cíle.
P(ipomíná to pr$ n&jak$ festival na plá#i. Mnoho t$m", v'etn& jejich
podp"rn$ch t$m" a divák" je soust(ed&no v p&ti kilometrech plá#e a v cíli.

13.11. 23:30 - Organizáto(i p(epo'ítali body a po 'tvrté etap& jsou najednou
v$sledky jiné. Tilak/OpavaNet/Merida je 10., AlpinePro/Nutrend/Merida 14.
Do 'ela se dostal anglick$ Helly Hanson Prunesco! Polsk$ Navogagor je nyní na
'tvrtém míst&.

13.11. 21:00 Martin Mec hlásí z Portugalska: "19:46 Alpine po intenzivním
30minutovém spánku vyrá#í na poslední porci závodu. Tom spí za#iva, mapu
bere Jarda. Te* u# ale musí zabrat spole'n& jako t$m." P(ed dru#stvem je
poslední biková etapa a záv&re'n$ trek.

13.11. 19:00 Po 'tvrté etap& jsou následující v$sledky:
AlpinePro/Nutrend/Merida 15. Tilak/OpavaNet/Merida 20. Tilak sebral málo
kontrol p(i cyklistické etap&, ale vyrá#el v'as na pátou etapu. AlpinePro si
dalo na 'as se 'tvrtou etapou, sebralo více bod", ale na %estou etapou
vyrá#elo zám&rn& pozd& a vynechávají tak první dv& sekce (6 kontrol) páté
etapy. Situace je tak krajn& nejasná.

13.11. 13:00 Martin Mec hlásí z Portugalska: 10:20 Alpini odjizdi na trek.
Tilak zatim porad na predchozi MTB etape, na kterou vyrazil v 6:47.

13.11. 10:49 - Martin Mec z Portugalska dopl+uje: "Na vod& bylo reáln$
získat jen 2 CP a trvalo by to 7 hodin a stálo spoustu sil, které nemají. Jedou
na krev a moc jim jich u# nezb$vá."

13.11. 9:55 Kuba Malík z Portugalska pí%e: "Tilak stihnul s rezervou, Alpine
p(i%li do A4 90 minut p(ed limitem, ale úmysln& ode%li po limitu, aby se vyhli
poslední vod& a z"stali ve h(e o zbytek kontrol a poslední limity, v'etn& cíle".
AlpinePro/Nutrend/Merida tak vynechá 6 kontrol.

13.11. 9:36 V'erej%í p"lno'ní limit byl jedním slovem masakr. Nike p(ijeli
zni'ení 18 minut p(ed limitem, limit stihli, ale byli totáln& zni'ení a zmrzlí.
Chriss Forne musel na Mika Klossera minutu k(i'et, aby se dal do pohybu.
Cestou ven se ptali na hotel, a je%t& p"l hodiny po p"lnoci bloudili po m&st& a
ptali se na centrum. Holky od Quechuy a Adventureracers.dk p(i odchodu
bre'ely, #e dál nejdou. Lundhags limit o 26 minut nestihli. O 'esk$ch t$mech
zatím nemáme zprávy.

12.11. 1:11 P"lno'ní drama je za námi. Nike p(ijeli za 18 minut 12 a b&hem
17 minut byli z depa venku. Kdo chybí jsou nap(íklad Lundhags (pr"b&#n&
t(etí). 
Grant Killian z depa hlásí: "Procesí t$m" nesoucích pytle s jídlem a vybavením
úderem p"lnoci vychází z depa. Vypadají jako zombie s cyklistick$mi
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helmami."

12.11. 0:40 O 'esk$ch t$mech nemáme zprávy. Doufáme, #e limit stihly.
Nicmén& vedoucí t$m Nike se stále v depu je%t& neobjevil... Zb$vá 20 minut.

12.11. 18:30 Po(adatelé práv& zve(ejnili v$sledky po první sekci 'tvrté
etapy. Oba na%e t$my sebrali 3 kontroly, co# je nejb&#n&j%í po'et. Ten získali
i lo+%tí mist(i sv&ta Orion Health. OpavaNet/Tilak/Merida je na 13. míst&,
AlpinePro/Nutrend/Merida je 19. Limit v depu je o p"lnoci.

12.11. 17:00 Po celono'ním treku vyrá#el OpavaNet/Tilak/Merida na 160km
bikovou etapu kolem desáté hodiny. AlpinePro/Nutrend/Merida pak kolem
jedné. Do depa pot(ebují dorazit do p"lnoci, kdy je tam dal%í limit. Kolik kdo
nasbíral kontrol nevíme, GPS systém na%im t$m"m nefunguje. Je to na knap,
kontroly ji# vynechával i t$m Orion.

12.11. 8:17 Po(adatelé publikovali v$sledky po t(etí etap&. !eské t$my jsou
15. a 27. K nejv&t%ímu zem&t(esení v%ak do%lo a# v depu, to tabulka u#
nezmi+uje.

11.11. 23:23 Neoficiální informace od Sleepmonsters: 21 t$m" stihlo limit
t(etí etapy:
32, ,31, 33, 02, 05 (Tilak), 10, 14, 20, 53 (AlpinePro), 12, 45, 40, 49, 21, 29,
8, 7, 22, 44, 41, 3.
Seznam ur'it& není úpln$ (chybí tam Nike a Orion).
V depu pr$ vládl p(ed limitem neuv&(iteln$ chaos (limit byl na odchod).
Spousta t$m" (v'etn& Nike a Orionu) odcházela bez jasného plánu co dál.
Orioni (lo+%tí vít&zové), pr$ vypadali, #e se akorát p(esunou ven z depa a
budou spát dál. !e%i chaosu unikli, odjeli d(ív, ne# v"bec za'al.

11.11. 23:23 - Zpráva od doprovodu:
"Po hodin& spánku v 19:15 vyrazili Alpini do 4. etapy, která z(ejm& rozhodne.
,e%í se, jestli vynechat poslední vodu s jen 2 cp. Tilak je na tom o 1h a 1 cp
lip."

11.11. 17:40 Organizáto(i kone'n& zve(ejnili v$sledky po 2. etap&.
OpavaNet/Tilak/Merida je 14., AlpinePro/Nutrend/Merida se v%ak naopak
propadl na 33. p(í'ku. V záv&ru etapy vynechali t(i kontroly, co# nebylo vid&t
na GPS záznamu, proto#e ten v té dob& nefungoval. Nyní se t$my blí#í do cíle
t(etí etapy. Rozhodující bude, kdo stihne limit a kdo ne.

11.11. 11:11 Excelentn& si vede Nike, kte(í mají zatím úpln& v%echno a
OrionHealth (nemají jen 1 bonusovou kontrolu (te* u# mo#ná 2)). Velmi
dob(e si zatím vedou pol%tí Navigato(i, kte(í z(ejm& vynechali jen dv&
kontroly a p(itom jsou ze v%ech t$m" nejrychlej%í. Tyto údaje jsou neov&(ené
a odvozené z GPS trackingu.

11.11. 10:55 !eské t$my za sebou mají 20km brusla(skou etapu. Te* se
chystají pádlovat. V&t%ina kontrol je po proudu, nicmén& hned ta první je
proti proudu (eky a dal%í je pak v p(ítoku (op&t asi 5 km proti proudu).
Uvidíme, zda 'e%i n&které z t&chto kontrol vynechají. Celá etapa m&(í asi 50
km.

11.11. 8:53 Následující zprávu ze závodu necháme v p"vodním zn&ní:
"Due to some technical difficulties we have been unable to publish the
updated Leaderboard. A new version will be published before this
Wednesday, 12pm.
We apologize for the inconvenience caused"

11.11. 8:53 Oba 'eské t$my mají za sebou t(etí sekci t(etí etapy
(cyklistickou, cca 100 km). AlpinePro/Nutrend/Merida vynechal dv& kontroly v
záv&ru této sekce, nyní je v depu. Postup Tilak" se tak zdá lep%í, proto#e ti
u%et(ili 1000 metr" p(ev$%ení. U Tilak" nevíme, zda brali CP23, proto#e GPS v
té dob& nefungovala.

10.11. 22:25 Tilak/OpavaNet/Merida se rozhodl zariskovat (nebo neriskovat)
a vynechává v cyklistické sekci CP22 a CP23 (dohromady tak vynechává 5
stanovi%t&, proto#e tyto CP mají slo#ky).

10.11. 22:15 Podle 'lánku psaného doprovodem t$mu Orion Health Geoff
Hunt (zakladatel novozélandského závodu Southern Traverse i celé ARWS)
prohlásil o 'esk$ch t$mech, #e "vypadají dob(e". Ka#dopádn& v 'lánku je
chyba, proto#e !e%i ur'it& nemají v%echny povinné CP. Rozhodujícím
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momentem závodu bude z(ejm& limit ve st(edu ve 21 hodin (konec t(etí
etapy). Bude velmi t&#ké jej bez vynechávání kontrol stihnout.

10.11. 15:00 Oba 'eské t$my ji# mají za sebou druhou etapu. Tilaci ji
dokon'ili d(ív, Nutrendi o n&co pozd&ji, ale mají více kontrol. Druhá etapa
m&la t(i sekce 45 km trek, 100 kolo a 40 km trek. V tomto okam#iku jsou oba
t$my na první sekci t(etí etapy, ve zhruba 25km sjezdu na kole. Oba t$my
jsou blízko sebe, Nutrendi tedy odpo'ívali krat%í dobu.

9.11. 21:37 Perli'ka ze v'erej%í etapy. Ke získání bonusu bylo ve m&st&
pot(eba formou skorelaufu získat p(esn& 100 bod", kdo získal víc, bonus
nedostal. N&které t$my to ov%em nev&d&ly a limit p(e%vihli. K nim pat(í i
favoriti nejv&t%í t$me Nike. Dal%í favoriti, Orion Health and Explore, to sice
také nev&d&li, ale úplnou náhodou m&li p(esn& 100 bod". !e%i se bonusové
kontrole chyt(e vyhnuli.

9.11. 21:37 Oproti p"vodní zpráv& si AlpinePro/Nutrend/Merida z(ejm& jde
pro kontrolu CP13. V oblasti je hustá mlha a vítr.

9.11. 21:20 T$m OpavaNet/Tilak/Merida táhne startovní pole. Ke dv&ma
vynechan$m kontrolám ze 45kilometrové trekové sekce v%ak ji# p(idal t(etí
(CP13) z bikové etapy, na které jsou t$my nyní. AlpinePro/Nutrend/Merida
CP13 z(ejm& rovn&# vynechává, nicmén& na OpavaNet má 1 kontrolu z treku k
dobru. Obtí#n$ CP13 vynechávají i dal%í t$my. Závod ji# skon'il pro finsk$
Multisport, jeho# 1 'len je zran&n$.

9.11. 17:20 T$m AlpinePro/Nutrend/Merida je prvním t$mem, kter$ ukon'il
45 kilometrovou sekci se 3 kontrolami. Mnoho t$m" má jen dv&. V%echny 4
zatím sebrali jen: Nike, Orion, Explore a Lundhags, tj. nejv&t%í favorité.
Tilak/OpavaNet/Merida sebral jen 2 kontroly (CP6 a CP8).

9.11. 17:17 - Twitter feed s krátk$mi zprávi'kami ze závodu (p(ímo z
kontrol) najdete zde. (není pot(eba mít Twitter ú'et).

9.11. 13:20 Objevují se dotazy k restartu:
První etapa byla zvlá%-, její 'as a body se se'tou se zbytkem závodu. Po mi
byl závod p(eru%en a znovu se startovalo v 8 ráno. V%e bylo plánováno,
závodníci o tom v&d&li jen to nebylo na webu (na Sleepmonsters to bylo ale
toho jsem si nev%im). Ode dne%ka se ji# závodí nonstop.

9.11. 12:00 - Závod byl dnes ráno restartován.
Rozhodnutí 'esk$ch t$m" vynechat bonusovou kontrolu se ukazuje jako
z(ejm& dobré. Získat jí toti# znamenalo 2 hodiny b&hání po Estorilu. Bylo to
dosti náro'né. T$my musely nasbírat (formou skorelaufu) body na stanovi%tích
po m&st&, kde bylo mimo jiné i plavání v rozbou(eném mo(i. 
Celkem 15 t$m" nakonec muselo v závod& vynechat i povinné kontroly, aby
stihly limit první etapy. AlpinePro/Nutrend/Merida byl nejrychlej%í z t$m" bez
bonusové kontroly a je pr"b&#n& 19., OpavaNet/Tilak/Merida je 22.
P(ipomínáme zp"sob hodnocení. Jako první kritérium je po'et povinn$ch
kontrol, jako druhé kritérium je po'et bonusov$ch kontrol a teprve na t(etím
míst& je 'as. Vynechávání kontrol tudí# t$m nevy(azuje ze závodu, ale jen
odsouvá na zadní p(í'ky.

9.11. 0:52 Omlouváme se za nep(esné informace. Po ukon'ení první etapy
byly t$my p(evezeny (asi 3 hodiny jízdy) do m&sta Lousa, kde p(espí a v osm
ráno bude závod restartován. Odtud ji# bude pokra'ovat v klasickém nonstop
formátu.

8.11. 23:21 - Záznam GPS z první etapy najdete zde. Potvrzujeme, #e t$m
AlpinePro/Nutrend/Merida i OpaveNet/Tilak/Merida vynechaly bonusovou
kontrolu.

8.11. 20:43 - Zprávy z Portugalska jsou jako obvykle kusé a ani GPS
monitorovací systém ji# dv& hodiny neukazuje #ádné smysluplné informace.
!ekáme na zve(ejn&ní v$sledk" z 1. etapy.

8.11. 17:15 - !esk$ t$m AlpinePro/Nutrend/Merida má za sebou první,
zhruba 60kilometrovou etapu, která je nejkrat%í ze v%ech 5 etap závodu.
Skládala se z úvodního prologu zahrnujího více technick$ch disciplín a dále ze
sekcí na bruslích a horsk$ch kolech a dvou trekov$ch. OpavaNet/Tilak/Merida
je ji# jen kousek od depa. Oba 'eské t$my z(ejm& vynechaly bonusovou
kontrolu a pokra'ují co nejrychlej%ím tempem, aby stihly v%echny limity
závodu a nemuseli vynechávat povinné kontroly.
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8.11. 13:09 - Zdá se, #e oba 'eské t$my se rozhodly vynechat bonusovou
kontrolu A a vyrazit rovnou na tra-. T$m AlpinePro/Nutrend/Merida je tak
mezi prvními t$my na trati, OpavaNet/Tilak/Merida je v t&sném záv&su.
Teprve pr"b&h závodu uká#e, zda to bylo moudré rozhodnutí.

8. 11. 10:51 - Závod odstartuje b&hem n&kolika málo minut. Budeme se
sna#it p(iná%et pravidelné informace. Zprávy z Portugalska v%ak tradi'n&
b$vají zmatené, tak#e reportá# nemusí b$t tak podrobná, jak jste zvyklí.

!eská asociace extrémních sport"
P.O.Box 10, 747 06 Opava
info@caes.cz www.caes.cz

© 1996 - 2009 !eská asociace extrémních sport"
webdesign: paveldottousekatgmaildotcom

jandotsmolikatgmaildotcom
 

mailto:info@caes.cz
http://www.caes.cz/
http://counter.cnw.cz/
http://counter.cnw.cz/

