O víkendu se na šumavském Špičáku jede iXS European Downhill
Cup. Zdejší bikepark přivítá světovou elitu už popáté za sebou.
Železná Ruda/Špičák 15.7.2014. Bikepark Špičák přivítá o nastávajícím víkendu v pořadí pátý
závod vrcholné série iXS European Downhill Cupu (EDC) z celkových jeho sedmi klání. Na
Šumavě se jede symbolicky popáté v řadě za sebou a prozatím je přihlášeno celkem cca 300
bikerů a bikerek z 26 zemí světa. Češi zatím v průběžném pořadí EDC vedou ve dvou
kategoriích – elitní ženské a masters. Finálové jízdy startují v neděli 20.7. od 12,30 hodin.
Diváci mají přístup až k závodní trati, vstupné se neplatí. Co do kvality startovního pole i
mezinárodní prestiže se v ČR žádný podobný závod v downhillu (sjezdu horských kol) nejede.
Pro české jezdce představuje zároveň jeden z nominačních milníků pro Mistrovství světa, které
se koná poslední týden v září v Norsku.
Po roce a 18 dnech zavítá na Špičák znovu vybraná elita evropských i světových bikerů. Pojedou se
4 kategorie - Elite mužů a žen, Masters (muži narozeni v roce 1984 a starší) a junioři U17. Podnik je
zařazen v nejvyšší kategorii mezinárodní cyklistické federace UCI – C1. Na odměnách bude celkem
vyplaceno 4555 eur, přičemž nejlepší muž v elitní mužské kategorii získá 665 eur. Program
(podrobněji viz druhá strana TZ) začíná v pátek 18.7. oficiálním tréninkem od 12 hodin a končí v neděli
20.7. slavnostním vyhlášením výsledků v cca 17,00 hodin.
„ Zatím máme ve startovní listině zaregistrováno zhruba 300 účastníků, přičemž do závodu se
mohou přihlásit ještě v pátek 18.7. do 18,00 večer, takže počítáme s celkovým počtem okolo
400,“ uvedl za pořadatele ze Ski&Bike Špičák Radek Vaniš. Na startu bude i okolo 50 tuzemských
jezdců, z nichž Jana Bártová (jako vůbec první Češka vyhrála v italském Val di Sole letos v červnu
závod série EDC, loni na Špičáku druhá) vede průběžné pořadí EDC v elite žen. Stejně jako
Rostislav Štencel kategorii Masters. V hlavní mužské kategorii se z Čechů představí i šestice z elitní
stovky průběžného pořadí EDC. Ondřej Štěpánek (zatím 24., letos zajel 4. místo v Mariboru), Martin
Lebl (36.), Stanislav Sehnal (46.,čerstvý mistr ČR), Matěj Charvát (50.), Jan Uruba (68.) a Jakub
Říha (79.).
Poprvé po 4 týdnech, kdy nemohl závodit ani trénovat kvůli zranění ruky, které utrpěl v Rakousku při
Světovém poháru, chce na Špičáku o víkendu jet i jeden z českých TOP jezdců Matěj Charvát.
„Dělám maximum, ruku procvičuju, posiluju, snad to vyjde. Jel jsem tady zatím všechny
předešlé ročníky a skončil už i na bedně. Místní trať je specifická s utaženými zatáčkami i
klouzavými kameny, ale mě to na ní sedí. Rád bych zajel solidní výsledek,“ říká český
reprezentant, jenž v letošní sezoně zároveň šéfuje i svému Banshee Bikes Factory Teamu.
Jeho členem je i nový mistr republiky z minulého týdne v Koutech nad Desnou Stanislav Sehnal,
jemuž M.Charvát dává také naděje na dobré umístění. „Standa se po 3-4 letech, co spolu jezdíme,
hodně zlepšil. Na Špičáku jsme si byli v minulém týdnu zatrénovat, ukázal jsem mu i pár
zdejších vychytávek, tak věřím, že spolu s aktuální formou, co má, to může přetavit do umístění
v první desítce. Šance na dobrý výsledek dávám i oběma Novozálanďanům z mého týmu, kteří
jezdí pravidelně závody SP,“ dodal M.Charvát
„ Ze zahraničních jezdců uvidíme oba vedoucí muže EDC – prvního Davida Trummera i druhého
Manuela Grubera (oba Rakousko). Obhajovat své loňské prvenství přijedou k nám na Špičák i Robin
Wallner (Švédsko), Zarja Cernilogarová (Slovinsko) a nestor českého downhillu Vlastimil Hynčica v
Masters,“ dodal R. Vaniš. Z nejvíce vzdálených destinací se na start postaví např. Brazilka Luana
Oliveirová, Novozélanďané Bryn Dickerson, Matt Walker či Jihoafričané Tim Bentley se Samuelem
Bullem. Kompletní předběžnou startovní listinu naleznete na:
http://www.ixsdownhillcup.com/de/Rennen/Spicak
Tréninkové i finálové jízdy se uskuteční na tradiční špičácké trati pro EDC - Struggle. „ Kromě
precizní přípravy jsme na ní letos nedělali žádné zásadní změny nebo úpravy překážek. Je
stejná jako loni, nezměnila se ani její délka - 1750 metrů s převýšením 320 metrů,“ popsal Radek
Vaniš.

Po celý závodní víkend budou v provozu pro veřejnost ostatní tratě bikeparku. Diváci i
nezávodící bikeři mohou využít bez omezení lanovku na vrchol.

Program pátého závodu iXS EDC ve Ski& Bike Špičák.
Pátek 18.7.2014
09:00-18:00 výdej startovních čísel
12:00-18:00 oficiální trénink
20:00-00:00 Riders night party
Sobota 19.7.2014
8:00-11:00 povinný trénink
11:00-12:00 non-stop trénink
12:00-14:00 trénink Top 80 Muži & Top 10 Ženy
14:30-cca 18:00 start 1. rozřazovacího kolo závodu Seeding Run
Neděle 20.7.2014
8:00-10:00 oficiální trénink
10:00-11:00 on-stop trénink
11:00-12:00 trénink Top 80 Muži & Top 10 Ženy
12:30 start finále
vyhlášení výsledků po skončení závodu cca 17:00

Další termíny závodů iXS European Downhill Cup po závodech v Mariboru
(Slovinsko), Schladmingu (Rakousko), Val di Sole (Itálie), Les Alpes (Francie) a
Špičáku (ČR) :
Pila (Itálie)
17. – 17. 8. 2014
Leogang (Rakousko)
19. – 21. 9. 2014

