V Tatranskom pohári v behu na lyžiach dominovali Česi
Štrbské Pleso privítalo 79 bežcov z piatich krajín. V bežeckom areáli sa 14.-16. februára 2014
konal 41. ročník Tatranského pohára v behu na lyžiach. Podujatie patrí do kategórie Slavic Cup
v medzinárodnom kalendári FIS. Organizátorom pretekov sa aj napriek nepriaznivým
snehovým podmienkam podarilo pripraviť bežecký okruh na preteky medzinárodného
charakteru.
Na bežecké trate sa postavili pretekári z Čiech, Poľska, Chorvátska, Maďarska a Slovenska.
Organizátori urobili maximum preto, aby si súťažiaci mohli zmerať sily v čo najlepších podmienkach.
„Posledný týždeň sa na tratiach vystriedalo niekoľko desiatok ľudí, ktorí nahadzovali sneh na kritické
úseky. Tri dni pred pretekmi ešte pršalo a štadión bol v nevyhovujúcom stave. Už sme uvažovali nad
zrušením pretekov, ale v stredu večer napadlo 20 centimetrov nového snehu, teploty klesli pod nulu
a vďaka tomu sme dokázali pripraviť homologizovaný šprintérsky okruh na výbornej úrovni a naše
niekoľko mesačné prípravy tak nevyšli nazmar,“ zhodnotil prípravu podujatia riaditeľ pretekov Michal
Šerfel. Príjemné počasie pretrvávalo počas všetkých pretekových dní.
V piatok na 24 žien a 50 mužov čakala súťaž v šprinte voľnou technikou. Najrýchlejšia žena
v kvalifikácii bola Sandra Schuetzová z Českej republiky, ktorá zvíťazila aj v štvrťfinále, semifinále
a nakoniec prišla prvá do cieľa aj v samotnom finále. Druhé miesto v kvalifikácii aj vo finále si odniesla
pretekárka zo Slovenska Barbora Klementová. Tretie miesto získala Češka Eliška Hájková. Medzi
mužmi bol v kvalifikácii najrýchlejší Ján Bartoň z Českej republiky, ktorý sa prebojoval aj do finále, ale
skončil až na 4. mieste. Na štartovú čiaru finálovej jazdy sa postavili 6 českí pretekári a do cieľa prišli
v poradí Ondřej Horyna, Jacob Kordutch a Ján Šrail. Slováci Dávid Brunn a Andrej Segeč vypadli
v semifinále.
V sobotu sa na štart postavili všetci 79 pretekári a v kategóriách muži a ženy opäť dominovali českí
reprezentanti. Ženy bežali voľnou technikou 3 okruhy spolu v dĺžke 5 kilometrov. Najrýchlejšie v cieli
bola Eliška Hájková s časom 13:25,69. S trojsekundovou stratou prišla do cieľa Sandra Schuetzová
a 29 sekúnd za víťazkou prišla Šárka Klaclová. Barbora Klementová s časom 14:22,12 obsadila
celkovo siedme miesto a z junioriek bola druhá. Traja českí bežci zobrali všetky ceny aj v mužskej
kategórii v behu na 10 km voľnou technikou. Prvý bol Jakub Graef s časom 23:41,19 . Druhé miesto
obsadil Adam Fellner so stratou 14 sekúnd. Tretí skončil Ondrej Horyna. Zo Slovákov bol najrýchlejší
Rudolf Michalovský s časom 25:09,08.
Na porade vedúcich družstiev sa rozhodlo o programe nedeľných pretekov. Ženy pretekali na trati
dlhej 3,4 km. Prvá skončila Eliška Hájková z Českej republiky s časom 8:41,8 pred Češkou Sandrou
Schuetzovou, ktorá stratila 5 sekúnd. So stratou 20 sekúnd sa na treťom mieste umiestnila Justyna
Mordarska z Poľska. Zo Sloveniek bola najrýchlejšia Eva Segečová s časom 9:27,9. Z mužov sa
najlepšie darilo českému pretekárovi Jakubovi Graefovi, ktorý dosiahol na 6,6 km dlhej trati čas
15:33,0. Druhý skončil Čech Ján Šrail so stratou 7,8 sekundy. Tretie miesto obsadil český pretekár
Ondrej Horyna so stratou 12,5 sekúnd. Najrýchlejším Slovákom bol Rudolf Michalovský s časom
16:21,6. V nedeľu celkovo súťažilo 51 pretekárov.
„Preteky prebehli v súlade s medzinárodnými pravidlami FIS. Trate boli pripravené na veľmi vysokej
úrovni a organizačný tím si svoju prácu odviedol výborne všetky tri pretekové dni,“ zhodnotil Jakub
Vodrážka, medzinárodný technický delegát FIS, ktorému asistoval technický delegát Slovenskej
lyžiarskej asociácie Peter Ďurčo. Preteky organizovalo spolu 60 dobrovoľných rozhodcov zo Štrby.
„Organizácia zimných pretekov je v Štrbe dlhoročná tradícia. Sme radi, že sa do Tatier postupne
vracajú aj zahraniční pretekári,“ informoval starosta obce Štrba Michal Sýkora.

