Novoroční jízda

Letos nám moc nepřálo počasí, probudili jsme se do sněhové pokrývky, která se však záhy rozpouštěla, ale na
silnici zanechala značné mokro. Ani to neodradilo hojné množství účastníků majících zájem přivítat Nový rok
sportem.
Reportáž z Novoroční jízdy 2012

Pořadatelé byli na
Náměstí Svobody
mezi prvními.

.

Brzy po půl desáté
se začali sjíždět
cyklisté. Většina z
nich přistupuje k
Novoroční jízdě jako
společenské akci,
kde se s přáteli
podělí o nové zážitky
a stanoví si
sportovní cíle do
sezóny 2012
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Přesně v 10 hodin se účastníci seřadili k slavnostnímu startu.

Čestné kolečko na Velodromu absolvovalo všech 222 účastníků v čele s Josefem Zimovčákem na
historickém kole.
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Ostrý start byl před sídlem pořadatele TJ Favoritu Brno. Odtud se celé startovní pole vydalo na ostrý "závod"
směrem na Brněnskou přehradu. Balík byl početný, cyklisté se však chovali zodpovědně a vše probíhalo dle plánu.

Závodit se začalo už v Pisárkách, záhy po startu odjela dvojce na tandemu tvořená českou sprinterskou legendou
Pavlem Buráněm a nevidomým závodníkem Alešem Moravcem. Tito dva borci spolu pravidelně závodí, přejeme
jim, ať platí známé přísloví "Jak na Nový rok, tak po celý rok".
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Hlavní skupinu přivedl do cíle odchovanec Favoritu nyní hájící barvy SKC Prostějov Viktor Vrážel, který
prespurtoval domácího závodníka Jakuba Ehrenbergera z pořádajícího oddílu.

Zanedlouho přijel celý početný peloton, letošní ročník se do historie zapíše jako ten s jednou z
největších účastí.
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Teď byla ta pravá chvíle pro horký čaj, o který byl velký zájem.

Společná fota závodníků, zde řidič vítězné dvojce Pavel Buráň s favoriťáckými odchovanci nyní hájící barvy
profesionální pražské Dukly Jirkou Hochmanem, Martinem Bláhou a dlouholetým trenérem brněnské cyklistiky
Jaroslavem Bláhou.
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Nejlepší čtveřice závodníků Novoroční jízdy v Brně 2012.

Všem 222 účastníkům jménem celého pořadatelského týmu děkuji za podporu brněnské
cyklistiky, za vynikající sportovní výkony, ohleduplnost cyklistů vůči ostatním účastníkům
provozu a obrovské díky patří i Městské policii za bezchybný doprovod a pomoc při celé akci.

Lukáš PETR
vedoucí trenér TJ Favoritu Brno
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