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Mistrovství republiky v půlmaratonu na In-line bruslích
Dne 11.9.2011 se v Plzni konal jeden ze závodů Chance Lifeinline tour 2011, GHC bylo u toho.
Tato celorepubliková in-line bruslařská tour pro profesionály, amatéry,
hobby jezdce i děti pořádá celkem 5 seriálů ročně. Již po sedmé se
bruslařským dnem stala Plzeň a v neděli 11. září se bojovalo o titul
mistra republiky na in-line bruslích. Každý závod má charakter open,
tudíž je možné si změřit síly s opravdovými profesionály. Výběr tratí je
opravdu široký a během jednoho sportovního dne se jich pořádá
několik s různou délkou. Vrcholem klání je pak půlmaraton, kde jezdí i světoznámí bruslaři jako Martina
Sáblíková nebo Kateřina Erbanová.
Tým společnosti GHC Invest se rozhodl, že poměří své síly s milovníky
osmi kol a vydal se na trať. Neděle, jak již bylo signalizováno, přinesla
plno rekordů a to nejen teplotních. Svorně jsme se vybavili helmami,
chrániči a postavili se mezi naši špičku v tomto již dnes tak oblíbeném
sportu. Čekalo nás celkem 12 okruhů o délce 1850 m. Zvyklí z in-line
stezek, kde je hladký asfalt, jsme hned v první zatáčce poznali, že
silniční asfalt je úplně něco jiného a když se kolem nás prohnalo celé
závodní pole na profi bruslích, jen jsme kroutili hlavami, jak je to možné. Naše technická vybavenost se
s velkými kolečky jak od vozu nedala poměřovat. Rozhodně nám ale nechyběl zápal a chuť bojovat. Jenže
30 stupňové vedro a přímé slunce udělalo své a postupně jsme se začali propadat startovním polem a mnozí
z nás raději zvolili variantu čestného odstoupení před pomocí „erzety“,
která byla poblíž. Ne všichni si ale řekli, že to skončí, proto i u nás se
našel pravý sporťák tělem i duší, který celý závod dokončil a průjezd
cílem si pořádně vychutnal. Nadšeni z opravdového závodu a plně
vysíleni jsme si pogratulovali, předali si diplomy a medaile vlastní
výroby, se slibem, že napřesrok víc potrénujeme a sejdeme se opět
na startovní čáře.
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