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Festina 24h evropsko prvenstvo
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Pretekli vikend, od 2. do 3. junija sem imel ponovno priliko se preizkusit v 24 urnem dirkanju. Na Slova&scaron;kem, v
NiÅ¾nih Kamencah se je odvijalo evropsko prvenstvo. Pomerili smo se solo jezdeci, dvojice in &scaron;tirice v razliÄ•nih
starostnih kategorijah.
Sam sem letos prestopil v 45+ kategorijo, kjer sem si po dobri voÅ¾nji privozil drugo mesto v kategoriji in osmo v skupnem
se&scaron;tevku. Zaostal sem samo za SreÄ•kom KriÅ¾niÄ•em, ki je v na&scaron;i kategoriji postal evropski prvak! Po tem,
ko je imel SreÄ•ko z perfektno voÅ¾njo neulovljovo prednost, tretji pa je podpisal kapitulacijo Å¾e sredi noÄ•i in se razvrtitev ne
bi mogla veÄ• spremenit, sem tudi zaradi deÅ¾ja prekinil voÅ¾no dve uri pred iztekom tekme!

Projekt Sova&scaron;ka 24h se je zaÄ•el Å¾e pozimi, saj je prizori&scaron;Ä•e daleÄ•. Potrebuje&scaron; ogromno opreme
predvsem pa ob sebi dovolj ljudi, ki jim zaupa&scaron; in dihajo, se veselijo in trpijo s tabo ne samo 24 ur dirke, ampak
tudi prej in po tekmi. Tako sem imel ponovno sreÄ•o, da sem v boksih imel posadko, ki je veliko doprinesla k gladki voÅ¾nji
in dobremu rezultatu. Letos so zaradi blata in deÅ¾ja imeli &scaron;e posebej veliko dela, saj je bilo treba kolesa
velikokrat menjavat, prat, mazat. In ker sva si z SreÄ•otom ekipo delila so imeli &scaron;e toliko veÄ• dela.
Proga je bila tekoÄ•a, dolga 10km in dovolj zanimiva, da navijanje krogov ni postalo preveÄ• dolgoÄ•asno. Vse skupaj pa je
spremenil deÅ¾, zaradi katerega so tekmo tudi za dve uri prekinili. Sledil je ponoven start in blatna veselica!

Tekma je bila odliÄ•no organizirana. Vedno aÅ¾urni rezultati, pralnice koles, okrepÄ•evalnica.... PonoÄ•i po deÅ¾evju je veliko
prostovoljcev urejalo progo in se trudilo, da smo lahko mi Ä•im bolj tekoÄ•e vozili skozi blatne odseke. Kapo dol vsem za
organizacijo in poÅ¾rtvovalnost!
Veseli me, da sem odpravil napake iz lanskega svetovnega prvenstva in naredil korak naprej pri razumevanju in izvedbi
takega tekmovanja. A &scaron;e vedno se uÄ•im....in to je Ä•ar tega! Naj se &scaron;e enkrat zahvalim vsej ekipi, Denisu,
Mateju, Metki in SreÄ•otovi druÅ¾ini, ki ste bdeli b boksih in poskrbeli, da smo se mi lahko posvetili samo voÅ¾nji. Vem, da v
danes &scaron;e najveÄ•ji problem Ä•as. In vi ste si ga vzeli zame. Upam, da vam bom lahko kdaj vse to povrnil!
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