V Mělníku 20. července 2020

Švýcarský Gigathlon bude letos jen
v Česku. V Mělníce a okolí
Zcela výjimečný, dá se říct až ultimativní, multisportovní zážitek
přináší opět Gigathlon. Původem švýcarský „vynález“ se
v letošní podivné koronavirové sezoně koná pouze v české verzi,
ale i zde za účasti švýcarských šampionů. Po Lipně a Račicích ho
poslední srpnový víkend (28.-30. 8.) poprvé pohostí historické a
vinařské město Mělník na soutoku Labe s Vltavou a jeho okolní
terény.
Klasická podoba Weekend Gigathlon je dvoudenní záležitost
s pokaždé pěti porcemi sportovních aktivit, celkem 252 km na trati...
Zde přesně začíná sobotní 2 km plavání, následuje 25 km na inline
bruslích, pak 65 km na silničním kole, dalších 45 km na horském
kole v přírodě a 16 km běhu, zčásti po silnici, zčásti v terénu.
Startuje se v lomu Baraba a po putování Kokořínskem končí na
náměstí Míru ve městě.
Tady se pak pokračuje v neděli v pořadí 45 km silniční kolo, 1 km
plavání, 20 km inline, 25 km horské kolo a 8 km běh s cílem
v Mělníce.
Závodit můžete v několika kategoriích. Pravými hrdiny jsou single
gigathleti, kteří absolvují komplet program sami, resp. pouze
s pomocí supportera, který se jim stará o podporu na trati a
občerstvení - a jeho zabezpečení jako nocleh ve stanu a snídaně tvoří
součást startovného.
Pak jsou tu couple – páry, ať už partnerské nebo kamarádské,
mužské, ženské i smíšené. Každý ze členů musí odjet každý den
aspoň dvě z pěti disciplín. A nakonec tu máme pětičlenné týmy,
štafety, v nichž každý (dvě musí být ženy!) jede jen tu svoji.
„Nově letos vypisujeme lehčí pouze jednodenní verzi Furious
neboli Light Saturday, na jejíž účastníky čekají poloviční tratě (1
plavání -12,5 inline -32,5 silnice – 22,5 bike – 8 běh, celkem v akci
66,5 km). Jet můžete single, couple anebo v týmu. Tam stačí tři
členové, kteří si závodní náklad rozdělí zcela libovolně,“ říká
zakladatel a ředitel české verze Jan Plachý z agentury eventime,
který začátkem prázdnin osobně poctivě najel všechny tratě. Ty
vedou zčásti po známých loňských. „Kratší distance zvýší atraktivitu
a přilákají ještě více hobíků,“ dodává.
Komu je závod určen? Pochopitelně nejlepší šance mají všestranní
vytrvalci, nejčastěji triatlonisté, i když třeba loni překvapil biker
Michal Vlášek z Kross/Bike ranch teamu, původem vyznavač
severské kombinace skoků na lyžích a běžek.

Anebo pak v týmech správně vyskládané formace specialistů. „To je,
myslím, hlavní originální myšlenka, zažít týmovou radost
v individuálních sportech,“ říká Lukáš Pazdera, vynikající
triatlonista a člen loni i předloni vítězné štafety CSG tri teamu. Oba
vinou epidemické situace letos přišli o švýcarské finále (jezdí se od
roku 1998 na téměř dvojnásobně dlouhých tratích) v St. Gallenu u
Bodensee… Ale jistě nasbírají zkušenosti na rok 2022, neboť
pořadatelé vzhledem k situaci nepočítají ani s příštím ročníkem.
V širokém závodnickém poli však najdete nejrůznější sestavy, od
rodinných klanů k partám z práce. A je jedno, zda pro ně znamená
víc sportovní výzva anebo ta team-buildingová. Věřte, že společně
sdílené závodnické vzepětí vylepšilo skřípající nebo zvětralé vztahy
řadě párům…
Atmosféru unikátní akce podporuje i společný nocleh ve stanovém
městečku v Campu Mělník. Originální stan však není povinný,
přespat můžete i po vlastní linii v chatkách nebo v hotelu klidně i
v Praze, kde Vienna House Diplomat nabízí partnerská místa. „Po
oba dny bude připraven v kempu už od 5 ráno bohatý snídaňový
bufet jako součást závodnického servisu, ostatní stravování včetně
Gigathlon menu pak záleží na volbě a chutích každého
zúčastněného,“ vysvětluje ředitel Plachý.
Pokud byste si snad hnedle netroufli přímo do závodnické vřavy se
závodnickým číslem, její součástí se můžete stát i jako dobrovolník,
pomáhající s organizací závodu. Jehož finiš a epicentrum v centru
půvabného města oproti minulým ročníkům rozšiřuje obzory.
Gigathlon si už získal pevné místo v tuzemském kalendáři. V letošní
sezoně, kdy nabídka v Česku, ale i blízkém okolí, významně opadla,
může přinést zpestření závodnických ambicí i pro řadu dalších, kdož
zatím dávali přednost vlastní dlouhodobější specializaci.
Více informací, anebo videa a fotky z minulých ročníků najdete na
www.gigathlon.com/czech republic
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