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"e#i se na MS v adventure race
neztratili. Jedenácté a t!inácté
místo p!ivezly t$my
OpavaNet/Tilak/Merida a
AlpinePro/Nutrend/Merida z
mistrovství sv%ta v adventure
race, které po cel$ minul$ t$den
prob%hlo v Portugalsku.
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Dev$t set kilometr%
Ne&ekan$m vít%zem se stal
britsk$ t$m Helly Hansen –
Prunesco, kter$ dokázal v
taktickém závod% porazit
#pi&kové t$my z USA, Nového
Zélandu i Skandinávie.

Adventure race, mistrovství sv!ta v Estorilu
2009. "esk# t#m Opavanet-Tilak-Merida
p$ichází do cíle. Foto: Rob Howard Sleepmonsters.com

Po!adatelé p!ipravili na
závodníky skute&né monstrum.
Na &ty!&lenné, povinn% smí#ené,
t$my &ekalo p!es 900 kilometr',
které v pr'b%hu #esti dní m%ly
urazit hlavn% p%#ky, na kole a
kajaku, ale t!eba i na
kole&kov$ch bruslích.
Prolog nem$l skoro &ádn'
vliv
Závod za&al ji( v ned%li 8.
listopadu zhruba #estihodinov$m
prologem v Estorilu a blízkém
okolí. "e#i se po zku#enostech z
minul$ch let rozhodli projet jen
základní tra) a vynechat
bonusovou kontrolu.
Ukázalo se to jako dobrá volba.
Bonus byl silov% i &asov%
náro&n$ a dal#í pr'b%h závodu
ukázal, (e na po!adí nem%l
tém%! vliv. "e#i tak po prologu
byli n%kde na konci druhé
desítky.
Vlastní závod za&al v pond%lí
ráno a od té doby se
pokra&ovalo nonstop a( do
sobotního poledne. Po!adatel
doporu&oval 6 hodin spánku, a
v%t#ina t$m' se dostala práv%
na toto &íslo.
Závod pln' taktiky
Lê aqui a Tua
Sina
Todos os segredos
do teu futuro. Faz a

"e#i z po&átku za&ali opatrn%.
Závod se toti( skládal ze
slo(itého systému nepovinn$ch

U"ITE#NÉ ODKAZY

!eská asociace extrémních sport#
Fotogalerie ze závodu
Miustrovst!ví sv"ta 2009 adventure race

Ly'a(sk) p(ejezd
Orlick)ch hor, 11.12. ,
Bublava
Váno*ní trhy, 11.12. ,
Brno, V!stavi"t#
Zimní tábo(ení Klí* ,
11.12. , Lu$ické hory,
Polevsko
Zimní tábo(ení
Klondyke , 11.12. ,
Beskydy, Kalu$n!
P(edváno*ní v)stava ,
11.12. , Praha,
Letohradská 7
V+n& Vánoc - v)stava ,
12.12. , Bu%ovice, zámek
Mistrovství $eské
republiky v lezení ,
12.12. , Praha, Cibulka
Vánoce na zámku ,
12.12. , Rakousko,
Landeck
Váno*ní bouldering,
12.12. , Slan!
Adventní dny , 12.12. ,
Jind&ich'v Hradec,
zámek
Váno*ní jarmark,
13.12. , Uherské Hradi"t#
Salon Nautique veletrh , 13.12. ,
Francie, Pa&í$
Advent na hrad&,
13.12. , K&ivoklát
Betlémy - v)stava ,
13.12. , Praha, Chvalsk!
zámek
Váno*ní lou*ení ,
13.12. , Lou%e(

Pro podrobnosti o
akcích klikn*te zde.
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DOMA - Praha - "umava - !esk$ a
Slavkovsk$ les - Kru%né hory - Krkono%e Jizerské a Lu&ické hory - Orlické hory Jeseníky - Beskydy a Javorníky - Bílé Karpaty
- Posázaví - Povltaví - Polabí - !esk$ kras a
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NOVÉ %LÁNKY
P'íb*h planety Zem*
B*&ka'#v ráj na
Zadov*
Sla(ování bez úvazku
Bike'i na Závisti v
Praze
Hostinec Na "umav*
pod Su%kami
Cesta byla suchá,
místy mokrá

leitura das mãos e
descobre!
www.blinko.pt/sina

Levné letenky
Kalendá(
Po*así
Mapy
Jízdní (ády
Bazar
FOTODÍLNA
Pro ty, kdo na
cestách
fotografují nebo s
tím cht$jí za(ít.
HANDICAP
Rubrika o lidech,
kte)í p)es
omezení sportují
a u&ívají si &ivota.
TRAFIKA
Zde najdete ke
sta&ení zajímavé
ti*t$né publikace
ve formátu PDF.
ZÁKAZ VSTUPU!
P)íloha o tom, co
se nesmí, ale
b$&n$ d$lá.

kontrol a &asov$ch limit'. Oba
&eské t$my od za&átku
vynechávaly kontroly a hlídaly si
limity.

Brno - Ostrava - ZA HRANICEMI - Vysoké
Tatry - Centrální Alpy - V$chodní Alpy Dolomity a Julské Alpy - Francie - St'edomo'í
- Velká Británie - Himálaj - Jihov$chodní Asie

Nejrychlej#í dru(stva se
zpo&átku sna(ila brát v#e. Na#i se tak dlouho pohybovali n%kde ve t!etí, &tvrté
desítce. K hlavnímu zvratu závodu do#lo ve &tvrtek v noci. P'lno&ní limit t$my
zna&n% prohnal.
Nejv%t#í favorit, americk$ t$m Nike dokonce dorazil pouh$ch 18 minut p!ed
uzav!ením depa. M%li tak jen necel$ch dvacet minut na p!ebalení a start dal#í
etapy. Ven vyb%hli sice v&as, ale zmrzlí a dezorientovaní. S nimi mnoho dal#ích
t$m'. V%t#ina jich #la nap!ed spát, a pak teprve p!em$#lela o dal#ím postupu.
Nike se dokonce p!i odchodu z depa ptali po hotelu.
Britové rozmysleli taktiku rozvá&n$
Zmatk' vyu(il anglick$ t$m Helly Hansen – Prunesco, kter$ odcházel z depa s
rozmy#lenou strategií na zbytek závodu.
"esk$ t$m OpavaNet/Tilak/Merida limit stihl s rezervou, zatímco
AlpinePro/Nutrend/Merida limit zám%rn% nestihl, aby mohl vynechat celou
následující kajaká!skou sekci. Strategie se ob%ma t$m'm vyplatila. P!ed poslední
etapou byly ve druhé desítce a v cíli se dostaly na její úpln$ za&átek.
V'sledky: 1. Helly Hansen Prunesco [UK] - 52+5CPs 128:32:58, 2. Team
Nike/Beaver Creek [USA] - 50+6CPs 127:38:36, 3. Lundhags Adventure [SWE] 50+5CPs 127:34:52,... 11. OpavaNet/Tilak/Merida [CZE] - 40+1CPs 125:09:35
(Barbora Válková, Marek Navrátil, Tomá# Petre&ek, Libor Uher),... 13.
AlpinePro/NUTREND/Merida [CZE] - 38+1CPs 124:03:34 (Lada Du#ková, Tomá#
Van%k, Ji!í Lorenz, Jaroslav Krajník).
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Lê aqui a Tua
Sina
Todos os segredos
do teu futuro. Faz a
leitura das mãos e
descobre!

Jan Smolík, rubrika: Zápisník, 18.11.2009
Sdílet na Facebooku

P!idej na Linkuj.cz

P!idej na Twitter

www.blinko.pt/sina

Lê aqui a Tua Sina
Todos os segredos do teu futuro. Faz a leitura das mãos e descobre!
www.blinko.pt/sina

DISKUSE K #LÁNKU

Autor

Téma

Datum a )as

P(idat nov) p(ísp&vek »»
Dal!í diskusní témata najdete ve fórech na www.horydoly.cz/forum.
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