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na vendryňském Kotáru padl účastnický rekord
CYKLISTIKA Rekordní počet 217 
účastníků o víkendu zdárně ab-
solvoval cyklistický závod Ven-
dryňský kotár, který letos napsal 
už své 22. pokračování. 

Nedělní odpoledne ve Vendry-
ni proběhlo ve znamení cyklistic-
kého klání. Po místních silnicích 
se na kolech proháněli mladí zá-

vodníci z širokého okolí. V tradič-
ních 16 věkových kategoriích se 
letos vydalo na trať závodu cel-
kem 217 cyklistů. 

„Padl tak dosavadní rekord 
z roku 2019, kdy startovalo 196 
cyklistů,“ sdělil startér Milan Raj-
čáni, který před léty stal u zrodu 
Vendryňského kotáru. 

Někteří cyklisté se s nástraha-
mi tratě popasovali sami, další ji 
zvládli za doprovodu svých rodičů. 
Nejmenší děti urputně závodily na 
odrážedlech. Nejmladších ze všech 
účastníků byl dvouletý Oliwer Wa-
lica. „Traťový rekord padl pouze 
jeden, juniorkách ho vytvořila Jo-
lanta Byrtus, která sedmikilomet-

rovou trať zdolala za 13 minut a 48 
vteřin,“ doplnil Milan Rajčáni. Juni-
orský vítěz Vojtěch Kučera dosáhl 
času 12:26, nejrychlejším ze všech 
cyklistů byl Michal Ďurica startují-
cí v kategorii rodičů (12:18). 

Ke zdárnému průběhu silniční 
cyklistické časovky přispěl i ven-
dryňský místostarosta Bohuslav 

Raszka, který je členem pořada-
telského štábu. „Na křižovatce u 
Czytelně před cílem jsem řídil do-
pravu pokaždé, je to takové moje 
místo. Pozoruji reakce děti, jejich 
radost z vítězství a také smu-
tek, když se jim závod nepovede, 
upadnou nebo se jim pokazí kolo,“ 
podotkl Bohuslav Raszka. 	 (ba)
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Loučka dala zabrat
CYKLISTIKA	Absolutním vítězem prvního ročníku cyklistického závodu do vrchu na silničních 
kolech se startem v Bystřici a cílem na vrcholu Loučka se stal Patrycjusz Urbanek.  
Trať dlouhou 6,5 kilometrů s převýšením 493 metrů ujel za 20 minut a 37 sekund. 

LUBOŠ	ČERNEK

„Nastavil laťku a v dalších letech 
uvidíme, jak vysokou. Podle mě ale 
podal velmi slušný výkon,“ uvedl  
Zdeněk Opěla za cyklistický oddíl 
TJ TŽ Třinec, který závod organi-
zoval. „První ročník se velmi vyda-
řil po všech stránkách. Počasí nám 
přálo, spokojeni jsme i s počtem 
závodníků. Hlavních kategorií se 
zúčastnilo okolo 80 lidí a zkráce-
nou trať po točnu na konečné v Pa-
sekách si vyzkoušelo mnoho dětí. 
Věřím, že se zrodila nová tradice.“

Závodem oddíl nahradil Tour de 
Javorový. „Hlavním důvodem změ-
ny je kvalita povrchu. Na Loučku 
vede nový asfalt až nahoru a vy-
píchl bych i náročnost tratě. Para-
metry kopce jsou v určitých pasá-

žích brutální, dosahují převýšení i 
21 procent. Úvodní polovina do Pa-
sek sice není tak prudká jako vět-
šina míst na Javorový, má tak 5 až 
7 procent, ale ve druhé půlce se to 
zlomí a závodníci narazí první stě-
nu s 18 procenty,“ vysvětlil Opěla.

S úsměvem dodal, že si závod-
ník na trati hrábne na dno. „Po-
kud nezvolí odpovídající převod a 
nerozvhrne si v průběhu závodu 
síly, může se také stát, že půjde 
pěšky. Někteří měli ve stoupání co 
dělat, aby kopec vyjeli. Sami říkali, 
že těch 21 procent vypadá v reálu 
jinak, než když si doma prohlíželi 
mapku trasy na monitoru,“ pou-
smál se. „Kuriozitou bylo, že jeden 
závodník šel celou cestu pěšky s 
kolem po boku. Nevím, zda to byla 
nějaká sázka, recese. Trvalo mu 
přes hodinu, než se dostal do cíle. 

Stanovil tím opačný rekord.“
Jen o pět sekund pomalejší než 

celkový vítěz byl Martin Sikora. Z 
cyklistického oddílu TJ TŽ Třinec 
obsadili třetí místa ve svých vě-
kových kategoriích David Bulawa 
(22:01), Vlastimil Cichý (24:10) a 
Bohumír Czepczor (26:08).

„Všichni můžou být spokojení. 
Czepczor se dlouho nemohl cyk-
listice věnovat, protože měl zlome-
ný kotník, a smekám, v jaké formě 
se vrátil. Bulawa je mladý (věkem 
teenager) a každým rokem se zlep-
šuje, v hlavě to má srovnané. Cichý 
je stálice, roky přibývají, ale po fy-
zické stránce je pořád na vysoké 
úrovni,“ komentoval Opěla výkon 
svých kamarádů. 

Z třineckého oddílu ještě star-
tovali Marian Mrózek (23:06), Lu-
káš Byrtus (23:33), Luboš Kaluža  
(27:00), Zbyšek Kavulok (29:44) 
a Ewa Haltof (31:59), která skon-
čila v ženách šestá. Cyklistikou 
si zpestřila přípravu na sezonu 
v běhu na lyžích Jolanta Byrtus 
(29:29), která obsadila čtvrté mís-
to a po závodě se zúčastnila ještě i 
Vendryňského kotáru.

Akce je zařazena do Slezské-
ho poháru FORCE – SPAC (soutěž 
amatérských cyklistů) i do Mo-
ravskoslezského poháru mládeže 
v silniční cyklistice. „Děti nám 
odrostly, z našeho oddílu se nezú-
častnil v žákovských kategoriích 
nikdo. Ale na příkladu Kotáru je 
vidět, že děti jezdí na kole rády. 
Musíme tam příští rok udělat 
nábr,“ uzavřel s úsměvem Zdeněšk 
Opěla. Závod proběhl za podpory 
Moravskoslezského kraje i obce 
Bystřice a dalších sponzorů.
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David	Bulawa	dojel	ve	své	věkové	kategorii	třetí.	 Foto: PČR

Další medailové žně 
vzpěračů na Mčr

VZPÍRÁNÍ Potřetí za sebou se vrá-
tili třinečtí vzpěrači z mistrovství 
ČR do 17 let s alespoň třemi me-
dailemi. Tituly získali tentokrát ve 
svých váhových kategoriích Radka 
Klabalová a Martin Šlachta. Ond-
řej Konderla obsadil druhé místo.

„Všichni tři si vedli nadmíru 
dobře a je to opět velký úspěch,“ 
těšilo trenéra Jana Cymorka. 

Klabalová se zúčastnila mist-
rovství ČR do 17 let potřetí a zís-
kala svůj druhý titul. Ve váze do 
55 kilogramů zvedla v trhu 55 a 
nadhozu 71 kilogramů. S celko-
vým počtem 184 sinclairových 
bodů (SCB) podala čtvrtý nejlepší 
výkon napříč všemi hmotnostní-
mi kategoriemi. Druhou v pořadí 
porazila o 11 kilogramů.

„Na soutěži ji vedl tatínek Radek 
a připravil ji výborně. Ve srovnání 
s loňským startem na MČR do 17 

let, kdy skončila třetí, se zlepšila 
o patnáct kilogramů. Získala tím 
třetí medaili, a to ještě může zá-
vodit v této věkové kategorii napo-
sledy i příští rok,“ řekl Cymorek.

Šlachta triumfoval ve váze nad 
102 kilogramů, ve které byl ze 
všech účastníků nejlepší v trhu (75 
kg) i v nadhozu (100 kg). Konderla 
startoval v hmotnosti do 89 kilo-
gramů, a i když obsadil stejně jako 
loni druhou příčku, tak se zlepšil 
o 12 kilogramů (72 kg + 102 kg). 
„Mám radost, že jdou výkonnost-
ně nahoru. Projevuje se, že s trené-
ry Šigutovou a Raszkou udělali kus 
dobré práce,“ řekl Cymorek.

V pořadí oddílů patřila Třinci 
podle počtu medailí druhá příčka. 
a navázal na předchozí dvě MČR 
do 17 let. V roce 2020 vybojovali 
dokonce čtyři tituly, loni získali 
kompletní sadu medailí.	 (lc)

Třinečtí	vzpěrači	přivezli	z	MČR	do	17	let	tři	medaile.	 Foto: oddíl
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