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VÍTĚZOVÉ PÁTEČNÍHO SHORT TRACKU
Tovární jezdci Specialized racing Annika Langvad (DEN) a Samuel Gaze (NZL) zvítězili v
podvečerním short tracku. Nové Město na Moravě vidělo krásné souboje v závodě na 25 minut v
obou kategoriích. Jak mezi ženami, tak mezi muži šlo o dramatické závody do posledních
momentů závodu. Dánská reprezentantka Lagvad stejně jako minulý týden v Albstadtu rozhodla
o svém vítězství v samotném závěru, když přesprintovala Francouzku Pauline Ferrand Prevot a
Švýcarku Jolandu Neff. Velkou radost českým fanouškům udělala Jitka Škatnitzlová, která
desetikolový souboj dokončila na 14. pozici.
Samuel Gaze si kontroloval čelo závodu od samého začátku. Dvanáct kol trvala bitva o pozice a
každý metr, tu v závěru nejlépe zvládl právě Gaze. před Mathieu van der Poelem (NED) a Nino
Schurterem (SUI). Do šestnáctky, která bude mít v neděli právo stát na startu cross country v
prvních dvou řadách, se bohužel nedostal ani jeden z českých borců: 18. Jan Škarnitzl a vinou
defektu až 31. Jaroslav Kulhavý.

WINNERS OF THE FRIDAY'S SHORT TRACK
RACE
Annika Langvad (DEN) and Samuel Gaze (NZL), both factory riders from Specialized Racing,
took the gold in the twenty-five-minute long Short Track race that took place today early morning.
Spectators in Nové Město na Moravě saw two thrilling battles in both categories. Both women’s
and men’s races were very dramatic until the very last metres. Having managed to keep Pauline
Ferrand Prevot (FRA) and Jolanda Neff (SUI) behind her rear wheel, Langvad took the victory in
the last metres, just as she had done in Albstadt a week before. Jitka Škarnitzlová pleased Czech
fans, having finished 14th in the race that lasted ten laps.
Samuel Gaze was riding in the front group of riders from the very start. The men’s battle for
positions lasted twelve laps, and it was Gaze who eventually took the victory and left Mathieu van
der Poel (NED) and Nino Schurter (SUI) behind. Both Czech riders who started in the race
finished worse than the sixteenth, which would give them the right to start in the first two rows on
Sunday: Jan Škarnitzl finished 18th, Jaroslav Kulhavý had a flat tire and crossed the finish line on
31st place.

Sobota 26. 5. 2018

RUMUNSKÝ ZÁZRAK NA VYSOČINĚ! ČESKÉ
BARVY ZACHRAŇOVALY ŽENY
Premiérové vítězství v závodě cross country Světového poháru mužů do 23 let oslavil v sobotu v
Novém Městě na Moravě rumunský biker Vlad Dascalu. Ženám ve stejném věkové kategorii
dominovala Švýcarka Sina Freiová, která ovládla už minulý závod SP v Albstadtu.
Triumf dvacetiletého rumunského národního šampióna na Vysočině je absolutním šokem. Vždyť
Dascalu byl v letošních předchozích závodech SP jednačtyřicátý, respektive pětadvacátý. Suchý
povrch okruhu v Novém Městě na Moravě mu však náramně sedl a ukázal obrovskou jistotu. Od
začátku se držel v čele a do posledního kola najížděl s mírným náskokem, tudíž v cíli si mohl
vychutnat aplaus zaplněné hlavní tribuny.
Domácí okruh vůbec neseděl českým závodníkům. Nejlepším byl Lukáš Kobec, jenž projel cílem
jako dvaapadesátý. O dvacet příček hůře finišoval Jaromír Skála, David Zadák končil jako
pětaosmdesátý, o čtyři příčky hůře pak dojel Matěj Průdek.
Mezi ženami do třiadvaceti let se brzy bitva o vítězství v závodě vypsaném na pět kol zúžila mezi
kvarteto Freiová, Degnová (Dánsko), Tovoová (Itálie) a Eiblová (Německo). Během posledního
kola si minimální náskok v čele vybudovaly první dvě, na cílové rovince pak měla více sil ve
spurtu švýcarská závodnice. „Nadšení z druhého vítězství v řadě je obrovská. Navíc mému týmu
patří první dvě pozice na stupních, což jen podtrhuje můj výsledek,“ juchala závodnice týmu
Ghost Factory Racing.
České závodnice vydřely dvě pozice v první dvacítce. Jana Czeczinkarová měla výborný start,
následně se pořadím trošku propadla na konec druhé desítky, ale s přibývajícími koly se drala
pořadím vpřed a vybojovala třináctou příčku, čímž zopakovala výsledek z úvodního podniku SP v
Jihoafrické republice. Barbora Průdková dokázala i přes krvavý pád v posledním kole o jednu
příčku vylepšit postavení ze Stellenbosche, kde letos dosáhla maximum v závodě SP v podobě
dvacátého místa. Minulý týden v Albstadtu byla devětadvacátá, Czeczinkarová jedenáctá.

ROMANIAN MIRACLE IN THE VYSOČINA
ARENA!
Vlad Dascalu (ROU) took his very first victory in a cross-country race of the World Cup series in
the U23 category. Sina Frei of Switzerland managed to repeat her victory from last week in
Albstadt, and celebrated gold among women in the same category.
The triumph of the twenty-year old champion of Romania is absolutely shocking, since in both
previous races of this year’s World Cup series, Dascalu had finished 41st, and 25th, respectively.
However, the dry surface of the Vysočina Aréna course obviously suited him well, and did not
take the young Romanian by any surprise: the rider from Brujula Team was in the leading group
from the very beginning of the race. He started into the final lap a few seconds ahead of his
competitors, and eventually, he could take delight in the applause of great audience without fear
of being overtaken.

Czech riders did not fare well on the home course. Lukáš Kobec was the best of them, having
crossed the finished line on 52nd place. Jaromír Skála was 72nd, David Zadák 85th, and Matěj
Průdek finished four places behind.
In the four-lap-long race of women in the U23 category, it was clear quite soon that only four
racers had real chances for the medals: Frei (SUI), Degn (DEN), Tovo (ITA) and Eibl (GER). Frei
and Degn managed to get slightly ahead of the others, and the Swiss racer was the stronger of
the two on the finish line. “I am overjoyed to have won second race in a row,” the member of
Ghost Factory Racing Team said. “Moreover, my team takes the first two places on the podium,
which emphasises my victory.”
Czech women struggled to finish among the best twenty racers. Jana Czeczinkarová had an
excellent start into the race, however, she did not manage to keep her position, and after having
struggled somewhere around the 20th place for some time, she found strength to finish 13th. This
is the result she had taken in the first venue of the World Cup series in South Africa. Despite her
crash in the final lap, Barbora Průdková finished better than in Stellenbosch, where the 20th
place was the best result in the World Cup series for her. She had been 29th last week in
Albstadt, Czeczinkarová had been 11th.

