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Extrémní sport 18. 11. 2009

Mistrovství sv"ta v Adventure Race Portugalsko - 5 dní a nocí NON-STOP -
1000km 

Po p(ti nocích a dnech dorazily úsp(!n(
do cíle oba na!e reprezenta"ní t&my.
GRATULUJEME k absolvování nejt($!ího
sportovního závodu sv(ta.
T&my 4-"lenné MIX (minimáln( jedna
$ena) 
Celkova delka zavodu je 1000 km a
hlavni disciplíny: 
MTB 41%, trek-b(h 39%, kajak-raft
18%, IN-LINE 1% a k tomu vlo$ené
aktivity (surf, jumarování, boulder,
p%emost(ní, lanové aktivity, lezení,
jeskyn( + OB, potáp(ní ...). 
AlpinePro / NUTREND / Merida -

Tomá! Van(k, Ji%í Lorenz, Jaroslav Krajník, Lada Du!ková
OpavaNet / Tilak / Merida - Marek Navrátil, Tomá! Petre"ek, Libor Uher, Barbora
Válková

!eské amatérské t"my se dokázaly prosadit mezi profesionály a za sv#j
v"kon sklidili velké uznámí soupe$# i vedení sv%tového Adventure Race.
Nakonec nejlep!í závodníci absolvovali tém(% 1000km
Trochu nestandardní po"ty CP rozhodovaly o vít(zství a v!ichni se t(!í na MS 2010 ve
#pan(lsku.
Mistrovství sv(ta v Adventure Race 2009 - Portugalsko - 60 nekvalitn(j!ích t&m)
sv(ta
1. místo Helly Hansen Prunesco [UK] - 52+5CPs 128:32:58
2. místo Team Nike/Beaver Creek [USA] - 50+6CPs 127:38:36
3. místo Lundhags Adventure [SWE] - 50+5CPs 127:34:52
11. místo OpavaNet/Tilak/Merida [CZE] - 40+1CPs 125:09:35
Barbora Válková, Marek Navrátil, Tomá$ Petre%ek, Libor Uher
12......
13. místo AlpinePro/NUTREND/Merida [CZE] - 38+1CPs 124:03:34
Lada Du$ková, Tomá$ Van"k, Ji#í Lorenz, Jaroslav Krajník

 
Pr&b"h závodu:

DEN/NOC první
'eské t&my dokon"ily první etapu závodu. 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.
'eské t&my mají 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.

Partne#i serveru

Novinky
07.12.2009: VELKÁ CENA N'(AN 2009
Memoriál Ond#eje Niedermayera st. ve stolním tenisu -
19. a 20. prosince 2009.

Propozice turnaje

07.12.2009: Stolní tenis

V&sledky ligov&ch utkání a tabulky k k 5.12.09
V&sledky utkání a tabulky po polovin( základní "ásti

03.12.2009: Miroslav Zapletal úsp"$n" otestoval
speciál Hummer H3 Evo!!
Sobotou za"al dvanáct& ro"ník 24 hodinového vytrvalostního
maratonu 24 Horas TT Vodafone v portugalském
m(ste"ku Fronteira na po"est zesnulého %editele Josého
Megre.
Závodní speciál Hummer H3 Evo pro!el bez problému
administrativními a technick&mi p%ejímkami a piloti m(li
poté mo$nost si krásn& 18 km dlouh& okruh vyzkou!et a
obhájit si tak na sobotní 13 hodinu startovní po%adí.
Za obrovské podpory místních fanou!k) odstartovalo 73
závodních speciál). Na první 3 hodiny zasedl za volant
závodního vozu Hummer H3 Evo mistr Miroslav Zapletal.
Bohu$el se po necel&ch dvou hodinách musel vrátit do
boxu. Závodnímu speciálu praskl tlumi" v&fuku a nebylo
jisté, zda bude moci pokra"ovat ve vytrvalostním boji.
Mechanici t&mu OffroadSport.cz jsou v!ak velmi zku!ení a
za 60 minut se jim poda%ilo v&fuk p%iva%it a zkontrolovat
v!echny d)le$ité "ásti vozu. Tato "asová ztráta posunula
posádku z 3. a$ na 51. pozici.
Posádka Zapletal-Po#ízek-Zábransk! se a$ do ned(lní 10
hodiny dr$ela na 5. míst(. V posledních t%ech hodinách se
Miroslavu Zapletalovi poda%ilo p%edjet v)z Subaru Forester
francouzské posádky .
60-ti minutová ztráta nedovolila t&mu OffroadSport.cz
dosáhnout na „bednu“, ale i tak si z Portugalska odvezli
poháry za skv(lé 4. místo celkov" a 3. místo v kategorii
T1.1.

29.11.2009: Olympijská kolekce bude zítra
p#edstavena v Olympii Olomouc
Nejnov(j!í kolekce olympijsk&ch od(v) bude zítra
slavnostn( p%edstavena náv!t(vník)m Centra Olympia
Olomouc. V rámci jedine"ného turné se v prostorách
nákupní pasá$e uskute"ní originální módní p%ehlídka
oble"ení navr$eného pro olympiádu v kanadském
Vancouveru. Kolekci navrhla spole"nost Alpine Pro, která se
jako první "eská od(vní zna"ka stala oficiálním partnerem
'eského olympijského t&mu.
Módní p%ehlídku bude moderovat akrobatick& ly$a% a dr$itel
olympijské medaile Ale! Valenta. Ten náv!t(vník)m
nákupního centra prozradí své zá$itky ze zákulisí
sportovních klání a zú"astní se také autogramiády.
Kolekci vysoce funk"ních od(v) p%ipravila Lucie Ku%íková,
návrhá%ka spole"nosti Alpine Pro. P%i své práci se nechala
inspirovat návrhy sportovních hv(zd, jako jsou krasobrusla%
Tomá! Verner nebo b($kyn( na ly$ích Kate%ina
Neumannová. V&sledkem jsou unikátní od(vy z
recyklovatelného materiálu, co$ byla hlavní podmínka
'eského olympijského v&boru. Na v&robu kolekce byly
pou$ity tkaniny z kuku%ice a kávy.

29.11.2009: Stolní tenis

V&sledky extraligy $ena a "eského poháru k 25.11.
V&sledky ligov&ch utkání a tabulky k 28.11.
V&sledky ligov&ch utkání k 29.11.
Ligové tabulky k 29.11.

Dal$í %lánky:
Lední hokej - v&sledky 
'e!tí stepa%i ji$ hlásí jedno zlato a dv( st%íbra ze
!ampionátu v Riese, kter& je!t( nekon"í… 
OffROAD Maraton 2009: A je dobojováno 
'ESKO MÁ PILOTA V RED BULL AIR RACE 

5 dní a nocí NON-STOP - 1000km
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DEN/NOC druhá a t$etí
'e!tí reprezentanti si vedou v dosavadním pr)b(hu závodu v&born(. Zvolili taktiku
"hlavn( stihnout limity a absolvovat cel&, nezkrácen& závod". B(hem trati vynechali
n(které CP nebo bonusové CP. 'asov( tak zvládají limity a pr)b($n( byl dokonce
t&m OpavaNet/Tilak/Merida první a AlpinePro/NUTREND/Merida t%etí. 'asová tíse* se
dotkla n(kter&ch favorit) a t(sn( p%ed vypr!ením limitu t%etí etapy byl v depu chaos.
Probíhající "tvrtá etapa rozhodne o závodu.
Jen cca 25 t&m) stihlo limit 3. etapy, v"etn( obou "esk&ch. Na!i reprezentanti spali 2
hodiny za celé 3 dny a noci. Prozatím vypadají dob%e a závodí na prvních místech.
Pokud se jim poda%í zvládnout limit mohou v poslední 5. etap( za"ít sbírat CP i
bonusové CP a a$ v cíli se rozhodne, kter& t&m má nejvíce kontrol - následn(
rozhodne "as. 

DEN/NOC &tvrtá a pátá
Polovina "tvrté noci byla pro v!echny t&my hektickou a rozhodovala o bytí v závod(.
P%es obrovskou únavu, "tvrtou noc v pohybu - nikdo do p)lnoci nespal. 
OpavaNet/Tilak/Merida m(li na absolvování 160km dlouhé MTB etapy cca 14 hodin a
AlpinePro/NUTREND/Merida jen 11 hod. Samostatn( by byla etapa hra"kou, ale
v(t!ina probíhá v noci, t&my musí mapovat, absolvovat vlo$ené disciplíny a celou
dobu maji na zádech batohy s povinnou i vlastní v&bavou, jídlem a pitím, které vá$í
20 a$ 30kg. Taky p%edcházející 60km dlouh& trek do kopce byl vy"erpávající. Navíc
vlastn( mají v nohách u$ 750km !
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 helmami."
P)lno"ní limit byl jedním slovem masakr. 
Nike p%ijeli zni"ení 18 minut p%ed limitem a b(hem 17 minut byli z depa venku., 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, $e dál nejdou. Lundhags limit (pr)b($n(
t%etí) o 26 minut nestihli. 
Kuba Malík z Portugalska pí!e: "Tilak stihnul p)lno"ní limit 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.
Martin Mec z Portugalska dopl*uje k AlpinePro/Nutrend/Merida : "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."
V poslední 250km "ásti závodu je!t( t&my absolvují 75km treku, 125km MTB a
50km kajak. Na v!ech t&mech je ji$ znát totální vy"erpání - díky velmi drsn&m
limit)m se závodí ve vysoké intenzit(. Na MS ve #védsku absolvovali podobnou tra+
v a za polárním kruhem (fyzicky je!t( náro"n(j!í), ale s limitem o den a noc dele. 
Na!e t&my josu ji$ na T14 a mají za sebou z poslední etapy 10km trek, 50km kajak
a 50km MTB. Do cíle jim zb&vá dokon"it 40km trek se 2 velk&mi p%ev&!eními (tedy
zpátky do hor), 80km MTB a 25kkm trek zp(t na pob%e$í. 

'ESKO MÁ PILOTA V RED BULL AIR RACE 
Tomá! Vlasák: Za úplného st%elce se nepova$uji! 
Dakar 2010 za"íná v Le Havre! 
POZVÁNKA NA 6. KOLO 'ESKÉ KORFBALOVÉ EXTRALIGY 
Lední hokej - v&sledky 
Televizní MOTORMIX : Lieben rallye, p%ípravy na Dakar i
M&to 

Porota AUTO ROKU KMN 2010 otestovala finálové vozy 
K premié%e Sv(tového poháru v severské kombinaci mí%í 
20 let po revoluci, m(síc po krosovém sv(+áku v Plzni 
Bohumil Jank je nejlépe hodnocen& "esk& junior pro NHL 
PILOTI BRT SKLIDILI NA V,STAV- RYCHLÁ KOLA ÚSP-CH I
OBDIV 
Cyklomaraton Tour zakon"ila sezónu 
V 5. KOLE 'KE SI NEJVÍCE POLEP#IL VKC KOLÍN 
Lední hokej - v&sledky 
Snowboardová reprezentace se postaví na start závod) O2
Snowboard Tour 
'eská snowboardistka #árka Pan"ochová kraluje
sv(tovému $eb%í"ku TTR, sesadila Ameri"anku Jamie
Anderson 
Historické automobily KWBT 
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DEN 'est" - CÍL
Po p(ti nocích a dnech dorazily úsp(!n( do cíle oba na!e reprezenta"ní t&my.
GRATULUJEME k absolvování nejt($!ího sportovního závodu sv(ta.
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