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V soboto 15.07.2017, je bila v Bad Goisernu vsakoletna masovna MTB veselica. Dogodki so se odvijali praktiÄ•no cel
vikend in udeleÅ¾enci smo lahko zbirali razliÄ•ne dolÅ¾ine prog, tekmovanje v DH z monocikli ter tudi dirko z gravel kolesi!
Sam sem si Å¾e leta ogledoval dolgo, vsega spo&scaron;tovanje vredno 211km razliÄ•ico z 7000 vertikalnimi metri
vzpenjanja in letos je zgleda napoÄ•il Ä•as, da obkljukam tudi ta "monster" maraton!

Potem, ko sta z njim opravila prijatelja SreÄ•ko in Denis, sem imel dovolj informacij in Ä•asa za primerno pripravo oskrbe na
progi in tudi primeren trening. S slednijm je bilo &scaron;e najman teÅ¾av, saj sem po pripravah na dolge ure na MTBju
za 24h di Finale samo malo odpoÄ•il, nekaj malega dodal in Å¾e je bil tu dan odhoda v Hallstatt, kjer smo bili nastanjeni za
Ä•as dirke. Lep turistiÄ•en kraj ob jezeru, Ä•eprav ob tem Ä•asu Å¾e kar malo preveÄ• oblegan s strani turistov iz celega sveta.
Ravno prav za malo relaksa in tudi k sreÄ•i dovolj miren ponoÄ•i, za normalno spanje. Glede na to, da je bil start dirke ob
petih, v dvajset minut oddaljenem Bad Goisernu, mislim, da je bil to kar pomemben dejavnik.

Vremenska napoved nam je Å¾e teden prej napovedovala, da bo v startnini vkljuÄ•eno vodno hlajenje, tako da je bila dan
prej ena glavnih tem, kdaj bo padalo, koliko bo padalo, ali bo zeblo samo v spustih ali tudi v dolini, kaj naj si obleÄ•emo
ko bomo startali...ali bi sploh startali...ok, o zadnjem nas veÄ•ina ni hotel razmi&scaron;ljat!
V petek sem se spravil v posteljo Å¾e zelo zgodaj, saj je bila budilka nastavljena za tri zjutraj, oziroma bolj toÄ•no tri ponoÄ•i.
Tisti, ki me poznajo vejo, da je bil to zame mogoÄ•e &scaron;e najveÄ•ji izziv, glede na moje pogoste noÄ•ne izmene v
sluÅ¾bi. Pa vendar mi je uspelo. Ob treh zajtrk. MaÅ¾em kruh in gledam kako zunaj zliva...neprecenljivo! ÄŒakalo me je vsaj
&scaron;est ur deÅ¾ja, temprature pa so se tekom dirke gibale med &scaron;tirimi in &scaron;tirinajstimi stopinjami. Kljub
temu se ob petih poÅ¾enemo v deÅ¾, v neznano. Neznano, ker tako dolgega enodnevnega maratona &scaron;e nisem
vozil, ker nisem poznal proge pa tudi, ker v vseh teh razmerah ne ve&scaron; kako se ti bo telo odzvalo. Zaradi tega
sem &scaron;e v dolini, po startu pridobil toliko mest, da sem potem lahko zaÄ•el vzpon bolj kontrlirano. Pa ne bolj
kontrolirano zaradi kasnej&scaron;ih napadov, ampak v Å¾elji po konstantni voÅ¾nji Ä•ez celo avanturo. Nekako se mi j ta
recept iz&scaron;el. Po v mokrih razmerah dobro odpeljanih spustih, kontroliranih vzponih in sprotnem dodajnju goriva
sem dve tretjini vozil lepo, v zadnji tretjini pa se je Å¾e zaÄ•ela kazati utrujenost, priÄ•akovana utrujenost. S tem pa nisem
imel teÅ¾ave samo jaz, kilometri in vi&scaron;inci naredijo paÄ• svoje tudi pri konkurentih, tako da sem uspel proti koncu
pridobit &scaron;e nekaj mest in se zapeljal Ä•ez cilj z Ä•asom 12:23:21, kar je zadostovalo za absolutno 38. mesto v
skupni razvrstitvi. Z odpeljanim sem zadovoljen. Lepo sem opravil z nepoznanimi vzponi in spusti ter Å¾e kar krutimi
vremenskimi razmerami. Je pa to tekma, kjer te lahko Å¾e malenkosti ustavijo. Potrebna je dobra pripravljenost,
brezhibna oprema in predvsem dobra pomoÄ• na feed zonah, kjer se lahko spet samo zahvalim Metki, ki je letala iz
krepÄ•evalnice na okrepÄ•evalnico in po&scaron;timala vse, kot vedno, v nulo!
UdeleÅ¾ba na takih dogodkih, pa po mojem mnenju ne sme bit skrÄ•ena samo na tekmovanje. Tu je prelepa narava, ki ne
sme ostati neopaÅ¾ena, treba je izkoristit kot mini dopust in predvsem druÅ¾enje... NiÄ• lep&scaron;ega, kot zveÄ•er
pokramljat o vsem kar se premika okrog tebe, ne samo o kolesu in kaj dobrega pojest in popit kak&scaron;en krigel
regeneracijskega...
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