	
  	
  

CAMPIONAT DEL MÓN D ESQUÍ DE MUNTANYA – ANDORRA CANILLO 2010
SKI MOUNTAINEERING WOLD CHAMIONSHIPS – ANDORRA CANILLO 2010

ZLATO A BRONZ BĚHEM DVOU DNŮ PRO KAROLÍNU GROHOVOU DVA TISÍCE
KILOMETRŮ OD SEBE
ANDORRA – CANILLO 2.3.2010 Od prvního do šestého března se středisko Canillo
v Andoře stalo hlavním centrem skialpinistů z celého světa. Po úspěšném evropském šampionátu
2005 pořádá Andorra Mistrovství světa ve skialpinismu 2010. Hned v prvním závodě Vertical race
má Česká republika třetí místo díky juniorce Karolíně Grohové. Ta v neděli vyhrála na Mistrovství
České republiky v běžeckém lyžování v Jablonci nad Nisou, o čtyřiadvacet hodin později už se
radovala z bronzu na Mistrovství světa ve skialpinismu o dva tisíce kilometrů dál.
Andorra je malý stát, ukrytý vysoko v Pyrenejích mezi Francií a Španělskem.
Pro českou reprezentaci to představovalo z Krkonoš cestovat nekonečných
20 hodin v autě se zastávkou a odpočinkem ve švýcarském Nendaz.
Nejzajímavější cestu ale absolovovala pozdější medailistka Karolína
Grohová, která v sobotu a v neděli ještě závodila v Čechách na běžkách,
protože je zároveň českou reprezentantkou v běžeckém lyžování. V neděli,
po získání titulu na běžkách následoval rychlý přesun do Prahy a za chvíli už
seděla v letadle do Barcelony. Odtamtud ji čekala ještě tříhodinová cesta
v autě a v Soldeu se připojila k české reprezentaci ve skialpinismu v jedenáct
hodin večer. Za pár hodin už stála spolu se 184 závodníky z třiadvaceti zemí
na startu prvního závodu šampionátu – Vertical race. Startovalo všech pět
českých závodníků, spolu s Karolínou ještě další juniorka Petra Volfová,
Radek Groh a Ondra Fejfar v kategorii Espoir (do 23 let) a senior Michal
Štantejský. V závodě Vertical race trasa vede jenom do kopce a závodí se
s minimálním povinným vybavením. Převýšení pro juniorské kategorie bylo 490 výškových metrů, Espoir a
seniory čekalo 880 metrů stoupání do vrchu. Trasa závodu byla stejná, jako na evropském šampionátu
v Andoře 2005. Největší naší nevýhodou byly příliš vysoko položené trasy závodu, startovalo se v případě
seniorů ve výšce 1680 metrů , v případě juniorů dokonce 2070 metrů nad mořem. Cíl byl pro všechny
kategorie stejný na vrcholu Tossal de la Llosada a ten byl v nadmořské výšce 2560 metrů. To jsou výrazně
vyšší hory, než má naše republika, a je škoda, že jsme neměli možnost delšího aklimatizačního pobytu
před šampionátem.
O půl jedenácté odstartovaly kategorie
juniorů a kadetů a o necelou půlhodinu
později už měla Česká republika zásluhou
Karolíny Grohové svoji medaili.
Petra
Volfová závod dokončila na šestnáctém
místě. O hodinu později startovali i ostatní
čeští závodníci, a po přestupu do kategorie
Espoir se Radek Groh a Ondra Fejfar za
sebe zařadili na patnáctou a šestnáctou
příčku, Michal Štantejský skončil v hlavní
kategorii mužů na čtyřicátémšestém místě.

O dominanci světových velmocí skialpinismu hodně napoví fakt, že teprve na devatenáctém místě došel
mezi seniory do cíle Nejc Kuhar ze Slovinska, před ním se umístili výhradně závodníci ze Španělska, Itálie,
Francie a Švýcarska.
Mistrovství světa bude pokračovat ve středu závodem
Individual race Senior, startovat budou Radek, Ondra a
Michal. Ve čtvrtek potom bude čeká Karolínu a Petru jejich
individuální závod. Podle středečních výsledků se rozhodne
ještě o startu jedné dvojice seniorů v pátečním závodě Team
race, a potom se česká reprezentace vydá na cestu domů.
V sobotu jsou na pořadu štafety a na ty nemá Česká
republika v Andoře dostatečný počet závodníků.
VÝSLEDKY:
CADET WOMEN:
1. Borgnet Louise

France

30:33:8

Germany

22:58:6

1. Fiechter Jennifer
2. Cazzanelli Allesandra
3. Grohová Karolína

Switzerland
Italy
Czech republic

27:39:6
29:09:6
29:26:00

16. Volfová Petra

Czech republic

37:47:04

Switzerland

21:24:1

Spain

50:11:0

1. Jornet Burgada Kilian

Spain

39:50:8

15. Groh Radek

Czech republic

48:39:4

16. Fejfar Ondřej

Czech republic

48:58:1

Italy

48:25:5

1. Jornet Burgada Kilian

Spain

39:50:8

46. Štantejský Michal

Czech republic

47:36:6

CADET MAN
1. Palzer Anton
JUNIOR WOMEN

JUNIOR MAN
1. TISSIER Alan
ESPOIR WOMEN
1. Miró Varela Mireia
ESPOIR MAN

SENIOR WOMEN
1. Pedranzini Roberta
SENIOR MAN

Štěpán Pleskač -vedoucí české výpravy na MS

