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Světová konkurence v Portugalsku
21. 11. 18:09 – Letošní mistrovství světa bylo opravdu náročné a dalo zabrat všem
týmům, včetně světové špičky. Ani té se nevyhnuly problémy při řešení nástrah
spojených s neobvyklým pojetím AR v Portugalsku. Došlo sice ke zlepšení v
zásadních věcech oproti minulým létům, ale několik překvapení se nikomu
nevyhnulo. Náš tým obstál a obsadil 11. místo v konkurenci 60 týmů. Podrobněji o
MS v sekci "reportáže".

Cesta do Portugalska odstartovala
5. 11. 8:03 – Část týmu v podobě doprovodu (Ondra Kutiš a Filip Saturka) vyrazila
autem včerejšího dne odpoledne směrem na Portugalsko. Kluci převáží dodávku s
materiálem a jejich role v týmu je velmi důležitá. Budou nám po celou dobu
závodu převážet materiál z depa do depa, chystat nám jídlo, prostě dělat nám
kompletní podporu. Je to náročné, protože budou mít jen málo času na odpočinek
a sportovní část týmu se na ně musí plně spolehnout. Závodíme tak vlastně v 6ti,
ne ve 4řech, jako jindy.

MS v AR Portugalsko - přípravy
25. 10. 18:52 – Po dlouhém hledání vhodných kandidátů do týmu pro MS v AR v
Portugalsku jsme konečně kompletní. Pojedeme ve složení Marek Navrátil, Tomáš
Petreček, Libor Uher a Barbora Válková. Jaké jsou naše šance je jasné - stejné,
jako šance ostatních. Proto víme, že je třeba bojovat až do konce. Navíc bude
nutné se vyrovnat s poněkud odlišným formátem závodu, než jsme zvyklí, ale
předchozí 2 ročníky nám hodně prozradily. Do Portugalska odlétáme 6/11, start
závodu je 8/11 a časový limit je 125 hodin. Bude to nejdelší závod v naší
prozatímní kariéře, ale to se týká velké části startovního pole. Pokud nám chcete
držet palce tak trochu naživo, sledujte dění na www.portugalxpdrace.com.

110 km, 4200 m převýšení
11. 10. 21:10 – To bylo letošních 5 beskydských vrcholů, kterých jsme se s Tomášem
zúčastnili tento víkend 9-10/10, stejně jako vloni. Podařilo se nám obhájit
prvenství, i když boj byl mnohem tužší, vzhledem k ostřejší konkurenci. I naše
týmová sparing-partnerka Barča V. se projevila ve výborné formě, když s Jardou
Krajníkem dokončili s druhým nejlepším časem! Snad dobrý příslib pro brzké MS v
AR v Portugalsku, které nás čeká za měsíc.

Jednou si nahoře, jednou dole
27. 8. 15:16 – Český AR letos pro nás měl hořkou příchuť. Během prvních etap jsme
se usadili na čelních pozicích, na konci 3 etapy po plavání jsme se dokonce na
krátce ujali vedení. Potom jsme lehce ztratili na kanoích, ale zlom přišel až na
dlouhé trekové etapě 75 km. Vinou zranění Richarda jsme ji dokončili s maximálním
vypětím v minimálním tempu a klesli jsme o několik příček níže. Dále jsme nemohli
pokračovat kompletní a tak jsme se vydali na trať ve 3. Potom jsme si už závod
užívali a díky rychlému tempu na kolech jsme se dotáhli zase na týmy na
medailových pozicích. Bára Válková prokázala své schopnosti a motivaci a budem
spolu rádi startovat i na MS v Portugalsku na začátku listopadu.

Tilak/Opavanet ve vysílání ČT2
8. 8. 12:59 – V rámci propagace našeho týmu a akce M ČR v AR, které se uskuteční
18/8 - 23/8 v okolí Chebu, se zúčastníme besedy na téma adventure racing v ČR.
Beseda bude ve vysílání Dobrého rána na ČT 2 v pondělí 10/8 2009 od 7:00.

Přípravy na M ČR v AR 2009
7. 8. 7:26 – To nejdůležitější - kompletní kvalitní tým - máme na české mistrovství v
AR pohromadě. Ke stabilní dvojici Marek+Tomáš přibyl opět Richard Klech,
osvědčený ve Slovinsku a pomalu zaujímající stabilní roli v týmu. Opačnou,
rozumnější, spolehlivější a vůbec po všech stránkách dokonalejší polovinu lidstva
zastupuje Barča Válková, která rovněž prokázala své kvality na ME ve Slovinsku v
týmu s našimi kolegy z AlpinePro/Nutrend.

Bronzové medaile z Mistrovství Evropy ve Slovinsku
21. 6. 20:17 – Mistrovství Evropy v AR mělo tento rok ve Slovinsku zvláštní průběh.
Ze závodu na 55-60 hodin zůstalo pouze torzo, protože pořadatelé museli zkrátit
trasu z důvodu nepříznivého počasí. Povětrnostní podmínky se zhruba po 20
hodinách závodu extrémně změnily. Teploty poklesly o cca 25 stupňů, spustily se
průtrže a bouřky, což by závodníky ohrožovalo na životě zvlášť ve vysokohorských
pasážích. Po 25 hodinách tak na prvním místě do cíle dorazil domácí tým Lima
Salomon. Na druhém místě se ztrátou pouhých 10 minut přijel český tým
AlpinePro/Nutrend/Merida. Se ztrátou asi 2 hodin vybojoval bronzovou příčku náš
tým OpavaNet/Tilak, který o 3-5 pozici bojoval s houževnatými Poláky a dalšími
Slovinci.

http://www.tilak.cz/
http://www.opavanet.cz/
http://www.salomon-run.cz/
http://www.caes.cz/
http://www.nutrend.cz/
http://www.internetbillboard.cz/
http://www.silva.se/


Tomáš Petreček Mistrem ČR!
5. 6. 15:44 – Tomáš zúročil svou tréninkovou píli a zkušenosti na Mistrovství ČR v
extremním závodě jednotlivců - eXtrememan/Jesenický tvrďák, které se konalo 29-
30/5. Závod začal rozvážně, postupně se propracovával dopředu a v druhé polovině
závodu už neměl téměř soupeře. Zvítězil ve skvělém čase 10h 37min 18s s
pohodovým náskokem více než půl hodiny na druhého Richarda Klecha.
Gratulujeme! Podrobnosti na www.jesenickytvrdak.cz

Aleš Dytrt je Posázavský Drsoň! Opět na nejvyšším stupínku:-)
5. 6. 15:36 – Aleš prokazuje svou formu na outdoorových závodech jednotlivců. Po
dubnovém vítězství na Posázavské trilogii zaznamenal v květnu opět velký úspěch,
když porazil všechny soupeře na trase Posázavského Drsoňe. Podrobné výsledky
naleznete zde http://pdrson.sweb.cz/vysledky09.pdf
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